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Kemál bej drámái.
Mielőtt tulajdonképem feladatom megoldásába fognék, meg kell 

jegyeznem, hogy a tőlem választott tá rgy ra  vonatkozólag forrásmunka 
úgyszólván alig áll rendelkezésemre. Az új török irodalom tanulmányo
zása mégnem igen kapott lábra, s az a pár értekezés, mely az oszmán
törökök újabb irodalmával foglalkozik, nagyon általános téren mozog s 
az egyes Írókkal foglalkozó speciális m unkák egyáltalában hiányzanak.

Nálunk főleg Kúnos Ignátz dr. ism ertette azt az átalakulást, me
lyen századunk utolsó három évtizedében a török irodalom s a török 
irodalmi nyelv átment. Egyik czikke »Az újabb török irodalomról.« Si- 
nászi efendinek »A költő házasodása« czimíí egy felvonásos vígjátéké
nak fordításával együtt a M agyar Szalon 1891. februári számában, a 
másik »Török realizmus« az Elet 1891. májusi számában jelent m eg 
M indkettő alapos tájékozottságra az oszmánok új életre kelt irodalma 
irán t érzett őszinte rokonszenvre vall. Kem ál bej irodalmi szereplésérő 
nagy lelkesedéssel emlékezik m eg s műveiből ügyes fordításban közöl 
egyes részleteket.

M aguk a török Írók nem igen foglalkoznak legnagyobb költőjük
kel, a minek oka mindenesetre abban keresendő, hogy Kemál bej neve 
a korm ány s az intéző körök előtt nem épen kellemes hangzású s azok 
az eszmék, melyekért egész életén át küzdött, a muszlim társadalom 
alapjával a Koránnal homlokegyenest ellenkeznek.

Mindenesetre nagyon érdekes volna, ha bevezetésül bővebben szól
hatnánk Kemál életéről; azonban sajnos, sovány vázlatnál nem adhatunk 
egyebet. A nagy költő életéről hallgatnak a török irók; hisz ő szám
kivetésben halt meg s a sajtó m ég halálakor sem mondott róla többet 
e pár rövid, de a török viszonyokra nagyon jellemző szónál: »Kemál 
bej m eghalt Rodoszban.« A  költő barátja, Ebu-z-Ziá Tevfik bej, ki Ke- 
mált leveleiben mindig testvérnek szólítja, adott ki nem régiben egy 
ily czimü könyvet: »M utatványok az oszmán irodalomból.« E műnek eddig 
csak a prózairókkal foglalkozó része jelent meg. Az egész 493 lapra.
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terjed s ebből a Kemál bej műveiből vett szemelvények, a költő jellem
zésére szánt néhány sorral épen 200 lapot töltenek be. Már ez a körül
mény is mutatja, mennyire lelkesedett Tevfik bej barátjáért, kinek min
den sorát megbecsülhetetlennek ta r to tta ; csak az kár, hogy életéről 
Írni. ő sem mer, pedig ha valaki, úgy ő bizonyára ism erhette annak 
minden mozzanatát. Abdu-l-Halim Memdúhnak »Az oszmán irodalom 
története« czimű könyve is leginkább csak szemelvényeket tartalmaz s 
K em álra vonatkozólag ő is alig mond többet a következőknél: »Kemál 
bej iránti érzelmeinket elmondani egy kissé bajos s e mellett felesleges 
is róluk beszélni azok előtt, kik műveit olvashatják. Ezt tehát mel
lőzve, csupán műveit soroljuk fel s ismételjük, hogy Kemál, mint az 
oszmán nyelv egyik megújitója, kiváló fontosságú iró. Nem is érezhetünk 
m agunkban elég erőt arra, hogy Kemál bej irodalmi munkásságáról 
szóljunk. Nem vagyunk képesek költői eszméi napjának színképét ele
mezni, mely most káprázatos fényt árasztó égitestként áll előttünk.

Irodalmi alkotásai közül főleg a következő rem ekműveket említjük.
Színdarabok: A ’kif bej, Gülnihál, A  szerencsétlen gyerm ek ; elbe

szélések : Ali bej kalandjai, Dzsezmi, Behár dánis ; történelmi munkák : 
Nourúz emir, I. Szelim a hóditó, A hódítás korszaka, Szaláh-ed-Din Ej- 
júbi satb. Mondják, hogy Kem ál bejnek az említetteken kívül még szá
mos müvei vannak, melyek azonban még eddig nem kerültek sajtó alá.

Kem ál bej efendi körülbelül negyvennyolcz éves korában halt meg. 
E gy Musztafá nevű ember fia volt s Rodosztóban született.

Ez tehát az eg ész ! Kemálról, ki a török irodalom történetében 
örökre felejthetetlen, ki büszkesége lehetne honfitársainak, többet írni 
nem tanácsos. Sőt, a mi szintén feltűnő, Abdu-l-Halim Memdúh »A haza, 
vagy Szilisztria« czimű drám át meg sem említi, halott ez, ha nem is a 
legkifogástalanabb, de kétségtelenül a legnevezetesebb Kem ál színda
rabjai közt.

K önnyen érthető dolog, hogy sem Ebu-z-Ziá Tevfik bej, se pedig Ab
du-l-Halim Memdúh, egy szóval sem emlékeznek meg Kemál bej szereplésé
nek politika jelentőségéről, számkivetésének okairól. A  török kormány
nak pedig semmi más oka nem volt a Kemál elleni fellépésre, mint a 
nemzet gyors öntudatra ébredésétől s az esetleg ennek folytán kitör
hető forradalomtóli félelem. Kemcil pendítette meg a haza eszméjét, ő 
keltette fel ama magasztos érzelmeket, melyek a nemzetet honához fű
zik. ő adott nevet a hazának és a hazaszeretetnek. Vagy ki irt valaha 
nagyobb hévvel, nagyobb lelkesedéssel a hazáról, mint Kemál. midőn 
Iszlám bejjel ezeket mondatja :

Iszlám bej. — Halottak napján ki szoktál e járni a temetőbe ?
Zekkie. Igen szoktam, — és aztán ?
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Islám bej — Láttál e a halottak közt az én családomból való férfit ?
Őseim közül negyvenkét vértanúnak nevét ismerem, de egyet sem tu
dok, ki renyhén az ágy párnái közt halt volna meg. Érted-e, olyat egyet sem 
tu d o k ! A birodalom hadat in d ito tt; az ellenség vértanúink csontjait és 
hamvait akarja taposni határainkon. Lehetséges-e az, hogy midőn az 
ellenség hazám ellen fordítja fegyverét, legelői ne az én keblemet találja ? 
Midőn a haza veszélyben forog, hogy üljek én nyugodtan tűzhelyem 
mellett ? Mikor megrendül az egész birodalom, hogyan m aradhatnék én, 
mintha leszögeztek volna, egy helyen? M ikor ma a hazaszeretetet a vi
lágon mindennél szentebbnek tartják, hogyan bíbelődhetném én egye
dül a te szerelmeddel? Mikor tudom, hogy a világon minden fejlődik, 
minden előrehalad, hogy lehetnék én apámnál, őseimnél hitványabb ? 
A  haza, a haza . . . .  a haza van veszélyben ! Hallod-e a haza?! Engem  
Alláh teremtett, de hazám nevelt fe l ; A lláh táplál engemet, de hazám ért 
táplál. Midőn anyám a világra szült, éhes valék s a haza jóvoltából 
laktam jól; meztelen valék s a haza jóvoltából ruházkodám. Hazám jó
voltából vagyok, a mi vagyok : testem a hazám földjéből van, leheletem 
hazám levegője; s ha hazámért meghalni nem tudnék, ugyan m iért jö t
tem volna akkor e világra ? Nem vagyok-e ember, ninccenek-e köteles
ségeim, nem kell-e hazámat szeretnem ? Oh, oly embertől, ki honát nem 
szereti, hogy remélhetnél szerelmet ?

Zekkie. — H a a haza, a haza hí tégedet, úgy én mit mondjak, 
én mit m ondhatok? Én tudom, mi a haza; hallottam már a hon 
nevét; de azt nem sejtettem, hogy két szivet képes egymástól 
elszakítani. Pedig, hej, azt is megtevő ; elszakitá szivemet ! Keblem  
még egyszer vérzik; úgy tudom, m intha két szememmel látnám. Csak 
hadd vérezzék! Menj bejem ! Én, ha szabad, egy—két könycseppet 
hullatok, de ha meg nem engeded, még azt sem teszem, elfojtom köny- 
nyeimet s váljék akár minden cseppje m éreggé! Csatába mégy, a ha
záért mégy a harezba, nemde ? Engem pedig feledj e l ; feledd el a vilá
got is! Még csak levelet sem kívánok tőled. Ha Alláh engedi, szeren
csésen visszajössz. Akkor itthon hű szolgálót találsz, mert én mindig
szolgálód vagyok. De h a ............j a j ! . . .  . mintha minden szónál láng
csapna fel belsőmből s s torkom at kezdené égetni!

Iszlám bej. — Kérlek, hadd befejeznem . . . .  H a elérem azt a bol
dogságot, hogy hazámért vértanúként halhatok, akkor te bárkit választ
hatsz m agadnak férjül, nem bánom.

Zekkie. — Inkább vegye el Alláh ezerszer éltemet! Csak nem 
akarod, hogy szivemet szemed láttára  tépjem darabokra! Azt mondod, 
hogy »ha vértanú halált halsz.« — H a az megtörténik, mi köt engem e 
világhoz, miért éljek én akkor ? Annak, ki életét megunta, van-e köny- 
nyebb dolog a világon, mint meghalni ? Nézz csak a szemembe ! Nem
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vagyok-e tnár is félhalott? Oh van-e az égben annyi irgalom, hogy az 
egymástól elszakított, egym ásért m eghalt szivek hamvait legalább az 
esti szellő fuvalmával egyesiti ? — Jer bejem ! Nem kértél-e tőlem esküt ? 
A  világot a szeretet törvényeire alkoto Alláhnak ezer egy nevére es
küszöm, hogy Zekkie e földön s a másvilágon is örökre csak a tied, 
csak a te szolgálód leszen . . . .

Iszlám bej. — Én is Alláhnak . . . .
Zekkie. — C sitt! nem akarom, hogy esküdjél. — Amint csak egy 

pillanatra is azt kellene hinnem, hogy ajkaid hazug igét ejtenek, meg
őrülnék. Oh, ha te tudnád, milyennek látlak én tégedet s mit érzek 
irányodban! H a rád tekintek, mintha csak A lláhnak megtestesült ke
gyelme állana előttem. Te férfi vagy, hogy is lehetnének ilyen gondo
lataid ! Tudod-e min tűnődöm, ha látlak ? Irigylem azt az emléket, 
mely rólam távozásod után szivedben marad, s azt kivánom, hogy feledj 
el engemet egészen. Nem őrültség-e ez ?

Iszlám bej. — Az istenért egy kissé türtőztesd már m ag a d ! hogy 
legalább búcsút vehessek tőled. Csak nem gondolod, hogy szivem kőből 
alkottatott! (magában) Mikor érzem, hogy mindenekelőtt én tartozom 
mindent feláldozni a kötelességért, nem lehetek oly erős, mint egy tizen
hat éves leány. És azért erőlködöm, hogy bánatom ban sirva ne fakad
jak, ő meg szánalomból nevetni akar. (rövid gondolkodás után) 1 la ezu
tán  meg kell halnom, még éretted sem fog bú gyötörni. Nagyobb bol
dogság nekem, hogy hazámnak ilyen leánya van, mint az, hogy  enyém 
vagy. De légy nyugod t! Bár tűzhányó hegyeket s üstökös csillagokat 
•szóljon rám az ellenség, nem halok meg.

Zekkie. — Rem ény — képzelődés c supán . . . .
Iszlám bej. - H át nem hiszesz Alláh igazságos voltában ?
Zekhie. — Ha hiszek is, mit ér ?
Iszlám bej. — Csak gondold m e g : midőn a haza, ki mindnyájunk 

életét és jogait védelmezi, oltalomra szorul, a saját magzatait korbács
csal kell a határokra hajtani; a haza mindnyájunknak igazi édes anyja 
és számtalan embert táplál tejével, orvosságával; a haza minden talpalattnyi 
földjét őseinknek vére áztatá, s most alig akad ember, ki érette csak 
egy csepp könnyet is ejtene. .V haza, mely negyven millió lelket táplál, 
most alig talál negyven embert, ki érte szívesen áldozná életét. Hazánk 
ezelőtt országokat tarto tt kardja oltalma alatt s most maga is idegen 
államok segítségére szorul. Férfiaink meg azt sem tudják, mi a haza, 
nőink még nevét sem hallották! Nem bánom vedd büszkeségnek, vedd 
önhittségnek, vedd őrültségnek, vagy akárminek, -  én látom, hogy ha
zámnak szüksége van reád és én reám.

Oly katona kell neki, mint é n ; hogy lelkében bármennyi remény, 
szivében bármennyi vágy lakozzék is, a mint a haza szent neve felhang-
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zik, tűnjék el minden vágya, minden reménye, mint napkeletkor a csil
lag-ok fénye. Oly nőre van szüksége, mint te vagy, ki a hazának hoz
zám méltó gyerm ekeket neveljen.

Kem ál bej szivében ily érzelmek forrtak, lelkét ily magasztos 
gondolatok töltötték el s a mit ő m aga érzett és gondolt, azt oly re
mek nyelven közölte honfitársaival, hogy minden szava velőkig hatott 
s a hazaszeretet lángja, az ősi dicsőség emléke, a jelen gyalázata olv 
mélyen átjárta  a jobbak szivét, hogy a kormány megijedt a következ
ményektől. Ezért kellett Kemálnak külföldre menekülnie, ezért kellett 
népe fővárosát örökre elhagynia s ezért helyezték rendőri felügyelet alá. 
A korm ány félt a nagy költőtől s művei csak úgy láthattak napvilágot, 
ha a bennük vitatott eszméket a censura veszedelmeseknek nem találta, 
vagy pedig különös czélzatukat fel nem ismerte. A rra azonban mégsem 
volt képes a rendőrség, hogy elvágja végleg ama kötelékeket, melyek 
Kem ált a lelkes ifjúsághoz csatolták. Dalai tovább terjedtek kéziratban 
vagy úgy keltek szájról-szájra — és könnyen, mert az ifjúság saját szi
vének szózatát hallotta belőlük. Dalai közül azonban nyom tatásban 
alig jelent meg valami.

H ogy később Kemált jobban méltathassuk, s jelentősége tisztáb
ban álljon előttünk, foglalkozzunk mindenekelőtt egyes színdarabjaival 
külön-külön.

Mint már mondottuk, irodalomtörténeti szempontból legnevezete
sebb s általában legismeretesebb »A haza, vagy Szilisztria« czimű 4 
felvonásos színdarab. Tárgya egy egyszerű szerelmi történet, melyről 
Kemáj bej Ebu-z-Zia Tevfik bejhez intézett s a »Medzsmúa-i-Ebu-z-Ziá 
czimű folyóiratban megjelent kritikai levélben igy szól: »Ennem  tettem  
egyebet, minthogy egy históriát, mely, mint mondják, a boldogult IL 
Mahmúd szultán idejében Sumla ostroma alkalmából történt, egy kevéssé 
kibővítettem  s kapcsolatba hoztam Szilisztriának a krimi hadjárat fo
lyamán végbement ostromával.«

E darabnak, mely a régi és új irodalmi irány követői közt nem 
egy irodalmi vitára szolgáltatott alkalmat, meséje röviden a következő :

Zekkie, kinek édes anyja és egyetlen fitestvére már régen meg
haltak, atyja pedig hir szerint örökre elveszett, egy jó öreg dajka felü
gyelete alatt él Monosztirban. M eglát egyszer az utczán egy fiatal ön
kéntes tisztet, kinek Iszlám bej a neve. Megszereti, az ifjú is őt. Iszlám 
a dajkától levelet küld Zekkiének s bevallja szerelmét. A  leány épen ál
matlanul töltött egy éjszakát; minden gondolata Iszlám bej volt, lelki 
élete teljesen megváltozott, valóját egészen szerelme töltötte be. Hajnal 
felé Iszlám bej ki már régen ott sétált Zekkie háza előtt, az ablakon beug
rik kedvese szobájába s elmondja neki, hogy búcsúzni jött, mert csatába 
kell mennie a hazáért. Zekkie, ki még csak alig egy pár pillanatra
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látta, belenyugszik abba, hogy el kell válniok, m ert Iszlám bejt a haza 
hívja a csatatérre s ő is tudja már mi a haza.

Iszlám bej távozik, de nemsokára egy önkéntes csapat élén vonul 
el Zekkie háza előtt. Lelkes beszédet ta rt katonáihoz, lángoló hazasze
retetre, önfeláldozásra buzdítja őket s végre igy szól: »A ki engemet 
szeret, az tőlem el nem marad.« Zekkie is hallja a beszédet, lel
kében egyre viszhangzik a szó : A ki engemet szeret, az tőlem el nem 
marad. Férfi ruhát ölt m agára s bármennyire kéri öreg dajkája, elmegy 
kedvese után.

Szilisztria ostroma javában folyik s az önkéntesek közt ott van 
Zekkie is, kinek Szidki bej, a vár parancsnoka szívesen megadná az 
engedélyt a távozásra. Zekkie azonban nem akar elmenni, azzal okolva 
meg maradását, hogy ha ölni nem is, meghalni tud a hazáért. Csudál- 
kozva hallgatja Szidki bej a leány elszánt beszédét s úgy tetszik neki, 
mintha az a gyerm ekes arcz ismerős volna. — E közben heves tusából 
tér vissza Iszlám bej. Társai majd mind e lestek ; de a leggyengébb bu
kásának is legalább két ellenség halála volt az ára. Iszlám m aga is sú
lyos sebeket kapott mellén s kimerülve hullt Zekkie karjai közé. A se
besültet elviszik s Zekkie is elkíséri, hogy ápolóként mellette maradjon.

Rusztem bej és Szidki bej sokáig beszélgetnek egymással s végre 
kitűnik, hogy Szidki nem más, mint Rusztemnek régi jó barátja, Ahmed 
bej, kit egykor, mivel feljebbvalóinak gonosz parancsát nem teljesítette, 
megfosztottak rangjától s ki szégyenében mindent odahagyva vadon 
erdőbe vonult, mig végre sok szenvedés, sok lelki gyötrelem  után, rá
szánta magát, hogy álnév alatt visszatér a hadsereghez s visszaszerzi 
becsületét. Sok sorscsapás érte világéletében: neje és figyermeke meg
haltak s egyetlen leánya alig egy pár napja hogy elhagyta a szülei 
házat s eltűnt Monasztirból. Mélyen meg van hatva mind a kettő s új 
kézszoritással erősitik m eg a régi barátságot.

Iszlám bejt betegsége alatt Zekkie ápolta s mikor végre magához 
tér a hős és hallja az ágyúdörgést, szive felbuzdul s örömmel vallja be, 
hogy tévedett, midőn azt hivé, hogy nincsen a hazának negyven em
bere, ki szívesen áldozná érte életét. Lázas álmaiban úgy rémlett előtte, 
mintha mindig- Zekkie lett volna oldalánál s most, hogy öntudata visszatért, 
kérdi is ki van szobájában. Zekkie kezdetben el akart előle rejtőzni, 
azonban még is megtudja a hős, hogy kedvese őrködött felette, ked
vese ápolta, gyógyította sebeit.

Az ostromlott törökök helyzete egyre súlyosbodik; a szüntelen ro
hamok alatt fogy az őrség, fogynak a készletek s Szidki bej kénytelen 
belátni, hogy ha felszabadításukra nem jön új sereg, végső eszközhöz 
kell tolyamodniok. Terve az ellenség puskapor készletének felrobbantása 
s végre, sok meghányás-vetés után, Iszlám bej, Zekkie és Abdulláh csaus
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indulnak kivitelére. Időközben jobbra fordul az ostromlottak állapota, az 
ellenség megkezdi a visszavonulást és Szedki bej, kit a három hű vi
téznek elmaradása aggodalomba ejt, már-már bánni kezdi, hogy életü
ket hiába tette  koczkára. Végre megérkezik Abdulláh csaus. Elmondja, 
hogy Islám bej hősiessége határtalan volt s »árnyéka«, mint Zekkiét 
nevezi, egy pillanatra sem távozott mellőle. Islám rálőtt egy jó fedezet 
alatt álló puskaporos szekérre s fel is robbantotta, aztán ezer veszély és 
üldöztetés között egy erdőbe vonultak, hol egy barlang adott oltalmat 
a megsebesült Islám bejnek és »árnyékának«, ki szintén sebet k ap o tt 
Alig hogy Abdulláh elmondotta a velük történteket, megérkezik Iszlám 
is Zekkiével s Szidki megtudja, hogy a derék fiatal önkéntes nem más 
mint az ő eltűnt leánya. Boldogok mindnyájan, s Szidki megáldja gyer
mekeit. Az ellenség mindenfelé visszavonul s a vár felszabadul. Az álta
lános örömbe csak a derék Rusztem eleste vegyit keserűséget. Felhar
sog a katonazene s az egész sereg' a pádisáht élteti.

E darab, melyet az örmény szülészek rendkívüli hatással adtak elő 
a törökök fővárosában, mint dráma nem áll valami magas fokon. Az 
egész nem egyéb, mint dialogizált történet s czélja a hazaszeretet 
felébresztése, dicsőítése. Iszlám bej m aga a megtestesült hősiesség és 
hazaszeretet, az ő szenvedélye s a szerelem elragadja kedvesét Zekkiét 
is, ki imádott bejét férfiruhában követi a csatába. Szerelme és hazasze
retete oly elszánttá teszi a gyenge nőt, hogy Szidki bej tervének ke
resztülvitelére egym aga akar vállalkozni . . .  — A darabnak, mint iro
dalmi műnek, főérdeme a valóban gyönyörű, elragadó nyelvezet s az az 
őszinte hazafiúi lelkesedés, mely minden sorát sugalmazta.

Kemál m aga is büszke volt alkotására s nem csekély örömére 
szolgált az a levél, melyben barátja Tevfik bej tudatta vele, hogy »A 
haza vagy Szilisztria« czimü szinművét H art Henrik németre is lefordította.

K em álnak egy másik drámája, melyben tisztán romantikus tárgyat 
dolgozott fel »A szerencsétlen gyermek«.

A tá bej, egy tizenkilencz éves ifjú, gyerm ekkorától fogva élt. 
Khalil bej házánál, ki őt szülei halála után gyerm ekéül fogadta. O tt 
nőtt fel vele együtt Khalil bej szép leánya Sefika. A  testvéri szeretet 
és ragaszkodás helyébe mindkettőnél idővel egészen más érzelem lépett, 
mely Sefikának már csak azért is nagyon különös volt, mert mivoltát 
kezdetben m aga sem bírta felfogni. Csak azt vette észre, hogy A tá 
bej lépte zajának hallatára egészen máskép dobog a szive, mint mikor 
atyja közeledik, s ha A tá távozik, az ’ő lelke, mintha vele kívánkoznék, 
fáj utána. Kiváncsi megtudni, hogy miféle érzelem az, mely őt oly ha
talmas erővel ragadja m agával: megkérdezi öreg cselédjüket Tabendét 
»hogyan is szeret az ember«? de válaszul csak azt hallja: »mit tudja 
azt az olyan gyermek, mint te«. A  leány azonban belátja, hogy az az érzelem,



8

mely szivét lelkét egészen elfoglalja, nem lehet más mint szerelem. 
Eljön hozzá Atá, ki az egész éjszakát álmatlanul töltötte tanulmányai 
mellett s hozzá Sefikáról ábrándozott. A szép kis leány addig beszél 
A tának a m aga lelki állapotáról, mig az ifjú, ki szinte lelke teljes he
vével szereti gyerm ekkori játszótársát — bár, mint gondolja, reményte
lenül — bevallja szerelmét. Boldogok mindketten, szivük egymásért 
dobog s érzik, hogy Alláh egymásnak szánta őket s egymás nélkül 
többé élni nem tudnának. Ekkor lép be hozzájuk Khalil bej. Sefika 
édesapja, mire A tá könyvet vesz kezébe, mint ha javában olvasna. Az 
apa jóindulattal kérdi, mit csinálnak.

Könyvet olvastam — válaszol Atá.
Khalil bej — Miféle könyvet olvastál?
A tá bej — A  lapnak legújabb számát Uram.
Khalil bej — Jól van, tudom. Mit olvastál, hadd hallom én is!
A tá bej — (Találomra felüti a könyvet) Az amerikai vad emberek.
Khalil bej H agyjad gyerm ekem ! Mit törődünk mi az amerikai 

vademberekkel. Nézd meg a tartalomjegyzéket, találsz-e benne vala
mit, amit érdemes meghallgatni ?

A tá bej — A kigyók életmódja . . . .
Khalil bej — H agyd el azt is, egyenek a mit akarnak.
A tá bej —- A gazdagság alapja . . .  *
Khalil bej Az sem nekünk szól; ha olvassuk is, mi haszna ?
Atá bej — A  szerelem . . . (magában) Különös véletlen!
Sefika — (magában) Hála istennek!
Khalil bej — A  szerelem? Olvasd csak! hadd hallom, mit mon

danak arról. Sokat fecsegtek már róla.
A tá bej — (olvas) A  sok ezerféle szükség, gyötrelem, baj, csapás, 

fájdalom, betegség, halál, mind az em berért van a világon . . . .
Khalil bej — No ez jól jellemzi a szerelmet!
A tá bej — (olvas) Ennyi bajjal szemben Alláh csakis egyetlen egy 

áldást, egy jótéteményt adott szolgáinak, s ez a szerelem.
Khalil bej —■ Most már jobban megjárja.
A tá bej — (olvas) Egyedül a szerelem képesiti az em bert az élet 

gyötrelmeinek elviselésére. A világon csak egy öröm, csak egy boldog
ság van s az a szerelem . . . Oh, mily nagy boldogság, a szerelem, 
hogy az ember még gyötrelmeiben is gyöngyört ta lá l! A  kik szere
lemben élnek, bárm iként telik éltük, boldogan élnek, s kik a szerelem
ért halnak meg, akár hogyan halnak, örömmel halnak meg. Talán most 
azon tűnődtök, hogy mi is az a szerelem? Mit törődtök azzal? Vagy 
nincs szerelem a szivetekben ? Igyekezzetek felébreszteni! H a van, te
kintsetek körül s úgy látjátok, mintha a földön örök tavasz, az égen 
örök hajnal volna. Minden falevél életre kel s bűbájos hangon szól
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szívetek édes titkairól, boldogságtokról; minden felhó megnyílik etőtte- 
tek, lenge fátyollá leszen s a tarka  képzelet, kedvestek keblét s arczát 
m utatja bennük.

H a pusztaságon, vadon erdőben maradtál, ne re tte g j! H ajtsd álomra 
fejedet s eljön egy kedvesedhez hasonló lény, mely kebledre borulni 
kész. Ha úton vagy s veszély fenyeget, ne fé lj! Csak e lő re ! Kedvesed 
alakjában őrangyal áll mindig oldalad mellett. Mily nyugodtan s bol
dogan hal meg a szerető, ha tudja hogy van egy szív , mely a  sírján 
nyíló virágokat vérével, vagy szemének könnyeivel fogja öntözni.

Van-e a földön ember, ki szívesen fel ne áldozná életét azért, 
hogy kedvesével egy helyen, egy órában hallhasson m e g !

Sefika nem birja tovább hallgatni, szivébe nyillalik valami s fel
kiált. A tá abban hag-yja az olvasást, tudja már mi hatott a szegény 
leánykára. Sefikát m egnyugtatják s Khalil bej m agára hagyja a két gyerm e
ket. A tának nemsokára távoznia kell, hogy az intézetben folytassa ta
nulmányait s igy szomorúan bár, de boldog viszontlátás reményében, 
válnak el, egy-egy hajfürtöt hagyva egymásnak emlékül.

Az utóbbi időben Táhire asszony, Sefika édesanyja, nem egyszer 
el-elgondolkozott azon, hogy kinek adja leányát. M egkérte egy gazdag, 
de már nem valami fiatal pasa, ki kész volna Sefikát nagy úrnővé tenni 
s Khalil bej adósságait kifizetni. Az atyának azonban nincsen kedvére 
ez a terv s mivel sejti, hogy mi történt leányával, így szól nejéhez: 
»Hátha Sefika szeret már valakit, például A tát?« Nem hiszi ezt Táhire 
asszony, hivatja leányát s előadja annak is az ő anyai jó szándékát, 
hogy gazdaggá és boldoggá akarja tenni. Sefika szabadkozik : hisz ő 
még fiatal, nem akarja elhagyni az édes apját, édes anyját meg — ő 
már szeret is valakit — A tá t ! Táhire asszony megrója leányát, eszte- 
lenségnek mondja szerelmét s mivel az ő terveivel egy cseppet sem fér 
össsze, igyekszik kiverni a fejéből s midőn végre azzal ijesztgeti a sze
rencsétlen leányt, hogyha a pasához nem megyen, atyját a hitelezők 
börtönbe vettetik, házukat elveszik s ő anyjával és neveletlen kis test
vérével koldulva járhat házról-házra, Sefika szive megtörik, szüleiért 
testvéréért feláldozza szerelmét, bár sejti, hogy ez a lemondás halálát 
jelenti.

Táhire asszony nem is örülhet soká terve sikerültének. Sefike sor
vadásba esik s közel jár halálához. Az orvos alig távozik ágya mellől s 
a leány, ki csak úgy tetteti, hogy alszik, meghallja az orvos szavát, hogy 
az éjszakát nem éli túl. Egy vágya volna még csupán, hogy A tát lát
hassa ; de azt sem akarja. Mert félti kedvesét. Táhire asszony nem is 
eresztené be a leányhoz az épen érkező ifjút, de Khalil bej bevezeti a 
szenvedő Sefikához. Atá, mint orvosnövendék azonnal átlátja, hogy nagy 
baj van s a leány alig él tovább egy pár ó ránál. Orvosság czimen mér-
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get hozat magának, beveszi, s aztán nehéz gyötrelmek után Sefika mel
lett adja ki le lk é t; meghalt vele kedvese is. Khalid bej, ki épen akkor 
lépett a szobába, mikor leánya már a halállal vivődött, e szavakban fe
jezi ki keserű fájdalmát: »Szerencsétlen gyerm ek! s aztán szemrehányó- 
lag  fordul nejéhez mondván: »Asszony, ime a te m esterséged!«

Ez a darab meséje. Mint látjuk, egyszerű szerelmi történet. A tá és 
Sefika szeretik egymást, de az anya nagyravágyása miatt e világon 
nem lehetnek boldogok s ezért együtt halnak meg. Tisztán romantikus 
tárgy  s a feldolgozása roppant érzelgős. Szentimentalizmusa itt-o tt kissé 
idegenszerűen érint s naivitása kezdetben mintha egy kissé erőltetett 
volna; de általában oly egyszerű, oly szivhez szóló, hogy az embert 
teljesen lebilincseli. Valami különös művészi értéket nem tulajdoníthatunk 
ennek a kis 3 felvonásos színdarabnak. Szerkezete a lehető legegysze
rűbb. A  jellemfestés sem valami különös, de a tárgyhoz képest nem is 
hiányos. K ét gyermek, egyik tizenkilencz, a másik tizennégy éves sze
retik egymást az első szerelem teljes, kimondhatatlan erejével. Beszédjük 
csupa szerelmi ömlengés s az egész cselekmény folyamán alig van al
kalom érzelmeiknek más irányban való megnyilatkozására; csak a sze
gény Sefikában kel tusára a gyerm eki szeretet a szerelemmel s mint
hogy az elsőnek enged, tönkre megy s vele együtt kedvese Atá is. 
Khalil bej derék becsületes ember s nem néz másra, mint leánya bol
dogságára. Szívesen adná nőül Atához, ki. ha most szegény is, idővel 
nagy ember le h e t; azonban Táhire asszony már másképen gondolkozik, 
ő nagyravágyó, szeretné leányát egy nagy régi konak úrnőjeként látni, 
szeretné, ha  szolgálók vennék körül, s irtózik attól a gondolattól, hogy 
őket a hitelezők szívtelensége még nagyobb szegénységbe döntse. Ezért 
kelti fel Sefikában a gyermeki szeretetnek oly fokát, mely szerelmén 
erőt vesz ugyan, de halálát is sietteti. Táhire asszony sorsa a nagyra
vágyó anyák keserves bűnhődése.

Inkább romantikus, mint specialiter töröktárgyú, az „A kif bej” 
czimű nagyobb szabású 5 felvonásos dráma is.

A kif bej komoran ül egy díszes teremben. Barátja Sáhin kor
holja, elfajzottnak mondja, mert most, midőn hajóra akar szállni, hogy 
a haza ellenségéivel megküzdjön, lehangolt, elkeseredett s egy cseppet 
sem hasonlít ama régi hitharczosokhoz, kiknek elemük a harcz, örömük 
a küzdelem, á viadal volt. Akif büszkén vallja magát a nagy  ősök 
erényei örökösének, szereti hazáját, kész érte meghalni minden pillanat
ban, de azt tartja, hogy a hazaszeretet a szerelmet nem zárja ki. Csak 
azon búslakodik, hogy szeretett nejét el kell hagynia. Gondoskodik 
arról, hogy neje, ha ö megtalál halni, semmiben hiányt ne szenvedjen 
s ne legyen búnak, nyomornak kitéve. A karatának végrehajtásával 
Sáhint bizza meg s intézkedéseit azzal indokolja, hogy Dilrubá az ő ha-
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lála után senkihez nőül nem megyen. Sáhin nem igen hiszi. Miért hagyta 
el Dilrubá előbbi férjét, ha oly hűséges szive van ? A kif azonban bizik 
és hisz s megyen Dilrubától búcsút venni. Lángoló hazaszeretetéről a 
tengeri élet fenséges gyönyöreiről lelkes szavakkal szól nejéhez.

Akif bej. - -  Legyünk megelégedve helyzetünkkel, édesem. Én nem 
kivánok paraszt lenni. Miért ne legyek hazámnak szolgálatára úgy, a mint 
én akarom ? Napsugárból alkotott kezeid miért tartsák  az eke szarvát, 
miért kellene tehened fejned ? Hála istennek egészségesek vagyunk ; 
viszontlátjuk egymást. Az ilyen elválás a szerelemnek legnagyobb gyö
nyöre. Most elválunk egym ástól; de fogunk-e másra gondolni, mint sze
relmünkre? Bármi csapás, bármi gyötrelem érjen bennünket e világon, 
csak úgy érhet, mint a hajót a hullám. Ellenünk zúdul, testünket m eg' 
renditi s aztán elmegy, eltűnik. És mennyi gyönyört nyújt a viszontlátás! 
Lám a múlt hónapban Trapezuntban jártam  mint a korm ány küldöttje. 
Mikor visszatérve Csörek-szu hegyeinek aljában partra  szállottam s ve
led takilkoztam, tudod, minő érzelmek fogták el lelkemet. Ily örömet, 
ily boldogságot Alláh csak legkedvesebb szolgáinak ad néha-néha ju ta
lomképen, s már az is sok.

íme távozom ; elmém előre ment, szivem marad. Öröm fog kör
nyezni, két paradicsom közt leszek.

Dilruba. — Oh bejem, nem értem mily ábrándokkal áltatod szive
det ! Ajkaidra alig jön más szó, mint boldogság és szerelem. H át a ten
ger, a vihar eszedbe se jut soha ?

Ákif bej. — A tenger, a vihar? H át ki törődik azokkal. Tengerre 
még nem szálltál soha, vihar még nem ért utol, hogy megértsed. A  
tenger a mi hazánk, ő rangyalunk; az ő oltalmában járunk, kelünk, az ő 
oltalma alatt élünk s eszszük kenyerünket.

Oh, ily időben szeretnélek én egyszer magammal vinni ki a sik 
tengerre. A kkor látnád csak, mily boldogan élünk mi ott. A  hajó, mint 
egy elszánt szív , félelem nélkül száll ki a szél elébe. A  sorsnak minden 
csapására készen álló férfiként szilajul hajlik féloldalt s mint a legke
ményebb szivekkel viaskodó szenvedély, szüntelen, nyugalom nélkül ha
sítja át a hullámokat s csak előre, csak előre ! K ezdetben az apró hul
lámok úgy tánczolják körül a hajót, mint a sorsüldözte ember szempil
láján először megjelent könycsepp, mely, mintha útját n e m ' tudná, re 
megve fut ide s tova az arczíin. A bolygók s a nagy állócsillagok fénye 
úgy játszik a habokon, mintha egy lámpafénybe merült minaréről hul
lottak volna alá. A holdvilág, a mint a tenger tükréről visszaverődik, 
oly ragyogó országútat húz a viz színén, akár csak a tejút. A lláhra 
mondom, néha azt hinnéd, hogy az ég csillagostul, tejútastól a lábaid
hoz ereszkedett, vagy pedig a tenger ragadott fel tégedet társaddal 
együtt az egekig. A nyilt tenger olyan, mint az élet. Az ember o tt is
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csak egy körben tekinthet szét. A  szemhatár olyan, mint a remény ; te 
csak haladsz, egyre haladsz feléje s azt hiszed, hogy közeledel hozzá, 
az meg, a mennyivel közelebb mégy hozzá, annyival távolodik tőled.

Miért nézesz reám oly meglepetve ? Nemde ismét oly dolgokról be
szélek. melyeket te nem érsz fel eszeddel?

Dilrubá. — A te eszedben soh’sincs más, mint öröm, vidámság, 
csendes tenger s holdvilágos éjszaka; a viharra még csak nem is gon- 
d ölsz. Én nem vagyok hajós, de innen el-elnézem a te n g e r t: van idő, 
mikor azok az apró hullámok duzzadozni kezdenek, s midőn a parthoz 
csapódnak úgy zúgnak, oly irtózatosan bömbölnek, mintha egy rohamra 
akarnák elnyelni a világot.

Akif bej. — Oh te gyermek ! Hát, ki ijed meg egy pár pohár viz 
locsogásától, zúgásától? Dilrubácskám ! H a egy helyre gyűjtenék azt a 
vizet, mit éltedben megittál, húszszor, harminczszor akkora lenne, mint a 
legnagyobb hullám. A vihar a derült időnél is gyönyörőségesebb. Al- 
láhra mondom, gyönyörűségesebb ! Sötét felhő kezd emelkedni a szem
határon. Mint a roham ra induló sereg egyre tömörül és tömörül s irtó
zatos sebességgel száguld előre. M egdübörög a föld, megdördül az ég
bolt, zúgnak a sziklák s a hegyek. A hajónak minden eresztéke, min
den kötele, a vitorlák minden varrása, minden nyílása más-más hangon 
kezd üvölteni. A tenger bírókra kel az éggel, a hullámok egyre dagad
nak s olyanokká lesznek, mint egy-egy fekete felhő. Minden hullám ro
hamából, csapódásából, zúgásából új vihar támad. Az ég eltűnik szemeid 
elől, a föld fut lábaid alól. Egyik pillanatban oly m agasra emelkedel- 
hogy kezeiddel a csillagokat véled elérhetni, a másik pillanatban már 
egyre süllyedsz, süllyedsz s ha a tengerre tekintesz, mintha csak felfor
dult volna a világ s vele együtt a pokol fenekére sodorna a forgatag.

Bár merre tekintesz, minden Alláh hatalmát, Alláh dicsőségét 
hirdeti.

Dilrubá. — Oh, minden porczikám kiilön-külön reszket és remeg I 
H át ez a vihar gyönyörűsége.

A kif bej. — Nem engeded befejeznem. Ha már a viharos tengeren 
kitűnik Alláh hatalma és dicsősége, mennyivel inkább az emberi élet
ben ! Csak gondolj kissé magadra, gondolj em bertársaidra! Alik vagyunk
on? P ár rőfnyi teremtés. S ugyan, mi van bennünk? Van ész, mely
nek mivoltát magunk sem tudjuk s egy pár falat húsból m eg néhány 
csepp vérből alkotott szív , ez az egész. És mégis mi mindenre képesít 
bennünket az az ész, az a szív ! Mit nem vagyunk képesek m egtenni! 
Összerovunk néhány szál deszkát, teknőt alkotunk belőle, egy szálfát 
ütünk a közepébe s reá nehány rőf vásznat akasztunk. így  diadalmas
kodunk két hatalmas ellenségen, a vizen, mely a szárazföldet környezi 
s a levegőn, mely töldgömbünket burkolja körül. A  levegő, a mennyi
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ereje csak van, mind k iad ja : elkezd fúni egyik oldalról, fákat cseder ki 
gyökerestül, egym ásra zúdítja a sziklákat, a tenger minden vizét elébe 
hömpölygeti — s még avval sem éri be. Felkavarja a tenger feneket, 
az elébe akadt köveket, földet a viz színére hordja, egy oldalra sodorja, 
mintha csak mindent el akarna nyelni, a mit elől-utól talál. Es mi ama 
fatöredékkel, ama vászondarabokkal útjába állunk, ellene szegülünk, 
küzdünk vele. A szél elfárad, a vihar ereje megcsappan ; az ember nem 
fárad el, új vihart kíván, összecsapásra új ellenséget vár.

Dilrubá elhallgatja Ákif beszédét, úgy tesz, mintha rettegne férje 
életéért; de tengerre szállni nem akar vele, ne hogy Á kif azt higyje, 
hogy neje rangjáért, hatalm áért szereti. Elbúcsúznak egymástól s Dil
rubá, ki Ákif előtt a leggyengédebb szerelmet, a legodaadóbb hűséget 
színlelte, férje távozta után azonnal hivja szolgálóját s megyparancsolja 
keményen, hogy hozza rendbe gyöngyeit a közeli menyegzőre s aztán 
kaczagva veti m agát a kerevetre.

Ákifnek holt hire jár s Dilrubá azonnal új frigyre nyújtja kezét 
Aszad bejnek. Az öreg Szulejmán kapitány, Á kif bej atyja, is meg
érkezik Stambulból, hogy fia utolsó akaratát teljesítse s Dilrubát édes 
eányaként m agával vigye szórakozni a fővárosba. Az öreg, a mint 
D ilrubát meglátja, meg akarja ölelni, kedves leányának szólítja; azon
ban vajmi ham ar kitűnik Dilrubá álnoksága: sohasem szerette ő Ákifot 
hisz bolond volt az apjával együtt. »Csak nem lesz ő olyan ostoba, 
hogy tudja az ég, meddig gyászoljon Ákif után, kinek havi jövedelmei 
alig ment többre három ezer gurúsnál s igy nem élhettek oly pompáson, 
hogy feledni ne lehetne«. A keserűen csalódott Szulejmán mégis á t
adja Dilrubának azt az iratot, melynek értelmében Akif kívánalma sze
rint kilenczvennégyezer gurús van részére utalványozva. Szegény Szu
lejmán egészen el van keseredve: fia oda veszett s még hozzá nem is 
diadalmas csatában s hűtelen lett emlékéhez forrón szeretett felesége is.

Ekkor adja tudtára Sáhin bej hogy Akif, bár bukásukat látva, 
hajóját felrobbantotta, megmenekült, kórházba került s minden órában 
megérkezhetik.

Aszad lakodalomra készül, nagy zajjal mulat a vendégség, erőltet 
kiki a jó kedvet, de hiába — valami nyomja a kedélyeket. Egyszerre 
közibük toppan Ákif, kit ott várt már Sáhin is. A hős, mit sem sejtve 
üdvözli vendégeit, marasztalja őket, Sáhin pedig minden áron el akarja 
onnan vezetni; de mivel az igazsággal nem mer előállni, hiába kéri ba
rátját távozásra. Szulejmán is megérkezik s örülne is fia csudálatos 
megmenekülésén, csak ne várna reá itthon oly nehéz csapás! Sáhin 
már nem bir m agával; elutasítja a vendégeket, elkergeti a zenészeket 
Szulejmán egyedül marad fiával s tudatja vele Dilrubá hűtlenségét. 
Á kif lemond Dilrubáról, a mire Aszad csak azt akarja m ég neki be-
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bizonyítani, hogy nem ő csábitotta el Dilrubát, hanem az csalogatta 
őt magához. Jön Dilrubá s még ő adja a m egalatottat, midőn Ákif 
lemondását megtudja, s azt vágja szemébe: H át ez volt a te szerelmed, 
ez volt a te hűséged«. Akifon kitör a szenvedély, s attól tartva, hogy 
még megöli Dilrubát, eltávozik édes apjával. Erre Dilrubá és Aszad 
közt heves jelenet fejlődik ki. A gonosz nő a férfiak szívtelenségére 
panaszkodik s aztán elrohan; Aszad pedig mindezekből csak azt követ
kezteti, hogy őt Dilrubá igazán szereti.

Akifot űzi, hajtja szenvedélye, nincs nyugta sehol. Betér egy csár
dába, iszsza a rákit, hogy búbánatát beléölje. — Hitvány ital, az igaz, 
de azért csak iszsza s szórja a pénzt a csapiárosnak. Lelkét éles tő r
ként járja át az a gondolat, hogy Dilrubá még az éjjel egybekel Aszad- 
dal. Ez tű rhetetlen ; s a szerencsétlen emberben megérlelődik az a 
szándék, hogy hűtlenné vált néjét megöli. Jön, megy a csárdában 
egyik vendég a másik után s azok beszédéből megtudja Ákif azt is, 
hogy Dilrubá úgy bérelt fel egy csónakot, hogy Ákifnak holt hírét 
keltse. Ez m éginkább felkorbácsolja indulatait, mert belátja, hogy Dil- 
rubának minden szava hazugság, minden nyájassága, szerelme tettetés 
volt csupán. Dühében kizavarja a vendégeket a csárdából s végre bú
tól, italtól és álmatlanságtól elgyötörve elszenderedik. Megérkezik Szu- 
lejmán is Sáhinnal, hallja, mit beszél fia lázas álmában, hallja, hogy 
tőrt keres s Dilrubát meg akarja ölni. Az öreg már sejti a veszélyt, fel
ébreszti fiát, nem is atyaként, hanem testvérként szól hozzá, kéri, hogy 
legyen őszinte hozzá, de hiába csititja s Ákif azon ürügy alatt, hogy 
az éjszakát a hajón akarja tölteni, elhagyja a csárdát. Atyja azonban 
sejti hova megy, s a vendéglős is azt állítja, hogy nem a kikötő-felé 
indult. Szulejmán, hogy a bajnak elejét vegye, vagy esetleg fia vesz
té rt bosszút állhasson, elmegy, megvesztegeti Dilrubá szolgálóját s a 
gonosz nő szobájában egy függöny mögé rejtőzik.

Ákif is ott várja már hűtelen nejét, s midőn Aszad a díszes me
nyegzői szobába érkezik, Dilrubá úgy adja az epedő szerelmest, úgy 
ömleng, hogy Aszad már azt sem tudja hová legyen boldogságában. 
A  csalfa nő egyre azt hajtogatja, hogy Aszadon kívül soha senkit nem 
szeretett, még Ákifot sem, s csak az a kár, hogy itt nincs és szemébe 
nem mondhatja. E rre eléugrik Ákif rejtekéből s rárival Dilrubára, hogy 
ő itt van, mondja hát szem ébe! Dilrubá elhiil, Aszad pedig tört ránt 
s A kif elé áll, ki D ilrubára süti pisztolyát. A golyó Aszadot éri, mire 
ez tőrét Ákif keblébe szúrja. Ákif összerogyik, de még egyszer össze
szedi erejét, felugrik s Dilrubára akarja m agát vetni, azonban Aszad 
ismét útját állja s Ákif a maga sebéből kirántott kést ennek szivébe 
mártja. Dilrubá épen ott akarja hagyni áldozatait, midőn Szulejmán 
útját állja. Szemére lobbantja minden álnokságát, minden elvetemültsé-
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gét s azután minden rimánkodása és esdeklése daczára leszúrja. A  
bosszú befejeztével igy szól az ősz Szulejmán : »Ákif, te életed ellen 
törő embert öltél meg, — bocsánatot nyersz; én egy kígyóra takíltam, 
ki két ifjút m érgezett meg, k é t ifjút ölt meg, — ráléptem, összetapos
tam — s most tettem  jutalmát várom !«

Mint látjuk ez is romantikus tárgy, de ebbe már belejátszik a 
hazaszeretet is; magasztalásra talál benne az oszmánlik dicsősége, hő
siessége s hazaszeretete. Ákif nagy hazafi, forrón szereti honát s el
hagyja a hazafiúi kötelességekért szeretett nejét is. Lelkesül az ősök 
dicsőségén, példájukat kész követni s igazi eleme a tengeri élet. K ü 
lönben az egész dráma folyamán úgy viselkedik, mint egy őrülésig sze
relmes hjú, aki, miután csalódott, minden egyebet felejt, csupán vesz
te tt boldogságára, megcsalt szerelmére gondol. Szenvedélye végre oly 
m agas fokra hág, hogy romboló hatalommá lesz s bukásba sodorja. 
Szerelme oly mély volt, annyira elfoglalta egész valóját, hogy midőn 
hűtelen neje halálfélelmében m ég egyszer őt hívja segítségül, bár alig 
van szó szóltányi ereje, még egyszer Dilrubá nevét rebegi s úgy 
hal meg.

Dilrubá jellemtelen nő. Szeretni nem is tud s bolondnak tartja  
azt, ki oly szerelmes tud lenni, mint Ákif vagy Aszad. Midőn az utób
bit a menyegző éjjelén hozzá jönni látja, igy szól m agában: »Jön már, 
most lépett be a kapun. Most már ez is azt gondolja, hogy valami 
nagy  dolgot ér el. Pedig én nem bolondultam bele a bej szépségébe; 
hanem hát van elég jövedelme, hogy minden hónapban elvehessen 
olyan nőt, mint én. Az a bűbáj, mely az em bert elragadja, nem a sze
meiben van, hanem erszényében. Ha a bej ezt észszel felérné, mit érne 
a világon az olyan nő, mint én?

Ákif i: olyan volt; nem, az még bolondabb volt, tökéletesen el
ment az esze. Engem valóban annyira szeretett, hogy kész lett volna 
érettem  meghalni; úgy annyira, hogy szenvedélye még én reám is be
nyom ást te tt s attól tartottam , hogy még én is oly őrült, leszek, mint ő«.

Az öreg Szulejmán egy régi fajtájú, komoly, megfontolt oszmánli. 
Számos csatában vett részt, nem egyszer menekült csudálatos úton a 
biztos halálból. Nemzetét szereti; a saját és fia életét szívesen áldozná 
fel a hazáért, a haza lobogójának becsületéért, s mikor fiának holt hírét 
hallja, csak az fáj neki, miért nem halt meg előbb ő, s miért halt meg 
fia vesztett csatában. Elég éles szeme volt ahhoz, hogy fiának állapo
tát, szenvedélyének fékezhetetlen voltát eleve felismerje. Midőn Ákif 
álm ában félrebeszélt, már látta, hogy fiának vége van s ő már nem 
tehet mást, mint hogy valami jellemtelen tettől megóvja. Mint apa ki
váló gyengéd szivü s még a hűtelen Dilrubá ellen sem képes mindjárt 
kemény szavakra fakadni, csak azért, mert egyetlen szeretett fiának
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neje volt. Különös az, hogy Akífnak nem sietett oltalmára a válság 
peremeiben, bár látott és halott mindent s fiát a végzetes lépéstől vissza
tartha tta  volna. De azt nem tette  meg, mert tudta jól, hogy fia igy is 
úgy is veszve van s szenvedélye előbb-utóbb öngyilkosságra ragadja, 
ha ma nem, holnap. Jellemző az a mohamedán resignató, melylyel fiát 
meghalni látja. Könnyet sem ejt érte, belenyugszik végzetébe s lelki
ismerete teljesen ki van elégitve, mikor Akifért bosszút vett.

Kemál bejnek legszebb, leghatásosabb darabja mindenesetre Gül- 
nihál. Ebben tombol legnagyobb erővel a szenvedélyek vészes hatalma. 
Gülnihálnak baljóslatú szavai sejtetik a közelgő vészt s következik a 
szivet-lelket megrendítő jelenetek hosszú sorozata, tnig végre lecsillapul 
a vész, közéig a béke s a boldogság hajnala s csak Giilnihál utolsó 
szavai vegyitnek keserű m élabút az öröm hangjai közé ! »Leányom, 
em ber lég y ! Az öröm arczulatát e világon nem, csak a más világon 
fogod látni«.

Gülnihál egy cserkesz rabnő, ki már évek hosszú sora óta él K ap
lan pasa konakjában. A fiatal Iszmetet, kit boldogult anyja bizott volt 
reá, felnevelte s őrködött felette, mint saját édes leánya felett. Azon
ban védettjét veszély fenyegeti, mert a vérengző K aplan pasa megsze
rette. Iszmet kedvesét, M uhtár bejt fenyegeti leginkább veszedelem, 
m ert a pasa haragja először is azt fogja sújtani; hisz azt gyűlöli a 
zsarnok már csak azért is, mert a nép szereti s életéért imádkozik. Se 
Iszmet, se M uhtár nem akarja elhinni Gülnihálnak, hogy a vész ko
molyan közel v a n ; azt hiszik hogy Gülnihált csak a képzelet ragadta 
el s Muhtár igy szól kedveséhez:

Jer édesem, jer Iszmetem ! Dajkádnak oktalan képzelődései ne za
varják meg nyugalm adat! Jer, ne törődjünk mi mással, mint szerel
münkkel. Nézd csak, mily szépen verődik vissza a hold fénye a viz 
tükréről. Olyan az, mint mikor te gyerm ekkorodban meztelenül úsz
káltál ide s tova. Nem látod-e azt a csillogó fényt, mely falevelet, pá
zsitot mindent besugároz, mintha zöld atlaszra ezüst fonállal hímezné
nek. Nézd csak azt a szomorúfűzet, mily különösen szűrődik át a hold 
fénye lombjai közt, mintha csak férjhez menő leány ülne a tó partján 
s szélben lengő hajförtjeit gyém ánt fésűvel bontaná. Nézd csak azt a 
kis m adárkát! Úgy látszik csalogány. Mint szálldogál ágról-ágra! A  
levelek közt mint keresi a sötét rejteket, hogy senki meg ne lássa, 
akár csak a kétségbe esett szívben a megszabadulás reménye.

Miért ez a merengő tekintet? Miért nem beszélsz? Te, úgy látszik, 
komolyan félni kezdesz.
, Iszmet. Bejem, találd módját, hogy ezt az országot elhagyhassuk. 
Ism ered G ülnihált; nem egyszer mondottad róla, hogy ha férfi volna, 
vezérnek is beválnék. O ok nélkül nem szokott ily izgatott lenni.
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Mintha csak tüzes késsel vésték volna be szavait szivembe. A lláhra 
kérlek, vigy el engem innen más vidékre ! íg y  én nem akarok élni. 
A kár vagy mellettem, akár nem, mindig csak arra kérem  Alláht, hogy 
dőm elteljék, életem elmúljon.

M uhtár bej. — Ugyan miért ?
Iszmet. — H a nem vagy velem, azért, mert a válást nem tudom 

elviselni; ha meg oldalomnál vagy, mindig attól rettegek, hogy valaki 
jön és elszakit tőlem. Már most igy v agyunk ; s ha egészen egymásé 
leszünk, még bajosabb lesz, a veszély súlyosbodik. Itt úgy érzem m a
gam, mintha vérszopó fenevadak közt élnék. Én annyi aggodalm at, gyö t
relmet három napig sem vagyok már képes elviselni. Megőrülök, elpusz 
tulok ! Oh, a mig beszélek, mintha vérem szétfolyna, mintha lángra 
gyulna s égetné ereimet. Nézd csak, mily forró a kezem ! Oh szánj meg, 
kérlek, szánj meg engem et!

M uhtár bej. — Iszmetem, te ezelőtt nem voltál ily bús soha. Éltünk 
holdvilágos tavaszi idő volt. Mint ama áradozó fény oly sugárzó, mint 
a csergedező patak vize, oly tiszta két szív egyesült, s midőn a bú, a 
rettegés irigykedve menekül tőlünk, mi m agunkat mégis a bánat ölébe 
vetjük. H át ér-e annyit ez a világ, hogy fenyegető veszélyeitől érdemes 
volna félni; van-e a halál oly félelmes, hogy rá  g o n d o ln i............

Alig ejté ki M uhtár bej e szavakat, már zaj tám ad odakinn. A  
pasa emberei fegyveres erővel törnek a szobába s m egadásra szólítják fel 
az ifjút, ki dühében rájuk akar rohann i; de Iszmed, látva, hogy az el
lenszegülés csak vesztét siettetné, közbe veti m agát s visszatartja kedve
sét. M uhtár erre ketté  töri kardját s úgy kisérik el a poroszlók. Iszmet 
elájul. A pasa egyik embere levelet hagy az asztalon, melyben a zsarnok 
szerelmet vall Iszmetnek. A levél igy szól: »Két szemem világa, szivem 
szerelme! Te vagy az oka erőszakos cselekedetemnek. Mely szerelmes 
ne kivánna vetélytársától szabadulni? Ha M uhtár bejt sajnálod, jöjj el 
holnap s fogadd el a feltételeket, melyeket majd elibéd szabok«.

A  pasa anyját bizza meg, hogy beszéljen Iszmettel s bírja rá, hogy 
nejévé legyen. Az m eg is próbál mindent, de Iszmet hajthatatlan s in
kább meghal, semhogy Muhtárhoz hűtlen legyen. A pasa is közbe lé p ; 
ez ellen is a legnagyobb elkeseredéssel és elszántsággal kell ki a sze
rencsétlen leány, bármennyire csititja, békiti Gülnihál, ki attól tart, hogy 
K aplan haragjában m ég Iszmetet is megöli. Gülnihál kéri a pasát, ne 
vegye komolyan Iszmet szidalmait s visszautasítását, hisz még gyerm ek, 
értse eszéhez. Kaplan kissé megbékiil s kijelenti, hogy egyelőre nem 
kíván mást, mint eljegyzést. Gülnihál megérteti Iszmettel, hogy úgy a 
maga, mint Muhtár érdekében szükséges most a pasának engendi, m eg
torlásra eljön majd az id ő ; aztán K áplánnak tudtára adja, hogy Iszmet
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az eljegyzésbe beleegyezik. A pasa megnyugszik, Gülnihál pedig a bosszú 
munkájára készül.

Másnap törvényt ül a pasa s kegyetlen Ítéleteivel m aga ellen ha
ragítja a bírákat s a törvényt ülő bejeket, kik azzal távoznak az ülés
teremből, hogy a pasa már teljesen megőrült. K aplan pedig maga elé 
hivatja M uhtár bejt, kinek keze, lába vasra van verve s rá sem akar 
nézni ellenfelére. Kaplan. — Nagybátyám  fia vagy, a világon náladnál 
közelebbi rokonom nincsen; ha én egyszer bezárom szemeimet, ta rto 
mányom reád száll. Illő volt-e hát, hogy egy sereg gazem bernek élére 
állj s lázadást támasszál ellenem ? Nem szégyenled m agad ?

M uhtár bej, — Nem szégyenled-e te, hogy nagybátyád fiát, mint 
hitvány orgyilkost vasra verted, börtönbe vetetted ? Nem átallod-e igaz 
szóként kimondani a m agad költötte ocsmány rágalm akat ?

Kaplan. — Ha nem akartál lázadást támasztani, miért ragadtál 
fegyvert, midőn hivattalak? Kinek szegülsz te ellen? V agy nem tudod 
talán, hogy itt én vagyok az úr ?

Muhtár bej. — K it hívtak s ki ragadott fegyvert? Van-e joga oly 
hitvány embernek, mint K ara  Véli, fegyveremet elvenni, engem börtönbe 
vetni s az én tetteimben h ibát találni ?

Kaplan. — Nem mondottam-e, hogy K ara Velit én küldöttem 
hozzád ?

M uhtár bej. — H a azért küldötted, hogy kardom at elvegye s en
gem börtönbe vessen, úgy te is . . .  .

Kaplan. — Csitt, a szivemben égő tüzet lángra ne lobbantsd. Á ru
lásod nyilván való. Csak tartsd  most m agadat nagy em bernek ! Én m eg
bocsátok neked. Menj és köszönd nőmnek, Iszmet H ánim nak! Te őt 
úgy tőrbe csaltad, becsületét annyira beszenyezted, s ő mégis eljött, 
könyörgött érted s igy megmenté életedet . . . .

M uhtár bej — Oh, te vérszopó sárkány t e ! Nemde a világ legszebb 
liliomát is elhervasztottad leheleteddel? Tudom már, miért verettél vasra. 
A  pádisáhnak ezt a régi tartom ányát elpusztítottad. A sok vértől, m e
lyet te ontottál, még a halál is megundorodott. A fekete föld már meg- 
sokalta, amennyi embert te megöltél. Most már a lelkeket nem bántod, 
a  szivek ellen fordulsz. Most már a föld színére akarod hozni a sir 
gyötrelmeit s pokollá akarod tenni a világot, nemde? Te hiéna! Nekem 
akarsz te megkegyelmezni ? Szedd össze az eszedet, mert A lláhra mon
dom, ha az én karom egyszer kiszabadul a bilincseiből, torkon ragad
lak  és kitépem beleidet. Egyikünk felesleges e v ilágon! Mig én a 
karom at bírom, bújjál akár a föld gyom rába, menekülj a sátán oltalmába, 
tőlem nem szabadulsz. A lláhra mondom megöllek, egy napig sem hagy
lak  életben !

Kaplan. — Csak bolondulj, menjen el az eszed! R ág d  . össze a
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vállaidat, hadd lá tom ! Dühödj meg, mint az eb, dühödj m eg ! Szedd 
össze minden erődet, hogy kezeidet ki szabadítsd, hadd lám, mint vágja 
a láncz csontjaidat! Oh, hogy végre téged is igy láthatlak ! Nos hát, 
melyikünk nagyobb, te-e vagy én ?

Nemde azt hitted, hogy midőn váltságúl életednek kegyelmeztem, 
szabadon akartalak bocsátani ? V agy abban reménykedői, hogy karod 
erősebb a bilincseidnél? Megmondom mindjárt, mi vár rétid. Tudom 
előre. Majd meglátod, minden szavam beteljesül. Én ma Iszmetet el
jegyeztem.

M uhtár bej. — Te sá tá n !
Kaplan. — Holnap lesz a lakodalmunk . . .
M uhtár bej. — Hallgass, te átkozott!
Kaplan. — Pénteken éjjel egybe kelünk . . . .
M uhtár bej — Oh Alláh, miért nem nyílik meg a föld, hogy el

nyelje ezt az árulót, miért nem szakad le az ég, hogy összezúzza ezt az 
á tk o zo tta t!

Kaplan. — Ezer meg ezerféle virággal ékesítettem ezt a szobát, 
édenkertté varázsolom. En ennél az ablaknál fogok ülni s Iczmetet 
ölembe veszem. Karjaimat nyaka köré fonom s hajfürtjei keblemre 
fognak omlani. Fejét szivem lölé hajtom s úgy merülök el a kéj má
morába.

Te a tömlöcz szögletében fogsz ülni: mulatozásomat, boldogságo
mat a fal hasadékán át fogod látni. M eg akarod majd m agadat fojtani 
de kezed nem éri el a to rk o d a t: dühödben szeretnéd majd m agadat 
összerágni, felfalni, de a nyakadra vert békó nem engedi, hogy fogaid 
vállaidat érjék, Ezerszer is kéred Alláhtól a halált s kérésed meghall
gatásra nem talál; örjöngeni fogsz, káromolni fogod az istent, szívesen 
vetnéd m agad a sátán karjai közé, de a pokol nem fogja feltárni ka
puját. M egértetted-e hát ?

M uhtár bej. — Elfeledted Alláht, te hiéna! Nem gondolsz Te
remtődre, te á tkozott! Hadd lám, szúrd a földbe véres tőrödet, m eg
tudnád e fordítani a világot ?

Kaplan. — Lám, lám! végre kezembe kerültél, úgy-e? Felfordul-e 
m iattad a világ? Majd én m egtanítalak! Jer! (a belépő poroszlóhoz) 
Vezesd vissza a bejt előbbi helyére, had pihenjen. N yakára, lábaira 
hadd verjék a börtön legsúlyosabb bilincseit. Rokonom ; annyi tisztes
ség meg illeti!

M uhtárt visszaviszik a börtönbe. Az éj folyamán Zinel bej, Muh
tár jó barátja, látogatja m eg s ki akarja szabadítani a tömlöczből; de 
Muhtár, ki most már Iszmetet kűtelennek ta r t ja , m egutálta a világot s 
szabadulni nem akar. Egyetlen óhajtása a halál s csak a rra  kéri ba
rátját, hogy ha igazán jót akar vele tenni, lőjje agyon. Mivel a nemes
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bej ezt nem teszi meg, M uhtár durván elutasítja magától. Jön azután 
Iszinet is Gülnihállal, reszelek vesz elő s kezdi elvágni kedvese bilincseit; 
de az átkot szór réa, kígyónak, K aplan pasa nejének szidalmazza s el
löki magától. Hiába rimánkodik a szerencsétlen leány, hiába tapossa 
össze a földön a pasa jegygyűrűjét M uhtár tovább őrjöng s a két nő 
kétségbeesetben kénytelen távozni. Iszmet mindennel Gülnihált okolja, 
az hajtotta őt a végzetes te t t r e ; de a derék dajka szótlanul tűri a meg 
nem érdemlett szidalmakat s új eszközre gondol. Zulfekár, tüfekcsi 
basi, szerette őt régen, m eg is kérte kezét, s a visszautasítás feletti 
bánat hosszú időre ágyba döndötte. Gülnihál Iszmet boldogságáért s 
az esküért, melylyel Iszmet anyjának megfogadta, hogy leányára anyai- 
lag  gondot fog viselni, képes m egtagadni a m aga régi szerelmét s ke
zét zulfekárnak ígéri, ha ez M uhtárt kiszabadítja. Zulfekár fel is keresi 
a foglyot, kit csak úgy képes szökésre bírni, hogy a bosszú gondola
tá t ébreszti fel benne: »A pasa —- igy szól Zulfekár — fogaival tépte 
darabokra szivedett, úgy összetépte, hogy egy egy darabja nem volt 
nagyobb a gombostű fokánál. S te ezt már elfeledted ? Iszmetet teg
nap eljegyezte, az már eszedbe sem jút? Az egybekelés éjjelén a 
menyegzői szoba pompáját az ablakon át fogod majd nézn i; arra nem 
is gondolsz?« Muhtár mindenre kész, csak el a börtönből, hogy ne 
kelljen látnia azt, amitől a halálnál is jobban irtózott. Lánczai lehull
nak s Zulfekár tudtára adja, hogy az egész nép kész érette  fegyvert 
fogni. Á t ad neki egy iratot, mel/íben az alattvalók panaszai foglal
ta tnak  s azzal indul Muhtár bej Rumili kormányzójához, hogy a K ap
lan pasa megölésére vonatkozó ferm ánt meghozza.

Muhtár tehát elmenekült s helyette kivégeztek egy gonosztevőt 
s el is tem ették illőképen, sírja fölé Írták: > Haj der pasa fia, Muhtár
bej.« Iszmetnek azonban m ég nem szabad a dolgot megtudnia, nehogy 
magaviseletével gyanút keltsen a pasa szivében. A  szegény leány, ha
lottnak gondolva kedvesét, sírva, jajgatva barangol a temetőben, életét 
akarja elvenni, de ügyelnek reá. Gülnihál inti, hogy térjen már haza, hisz 
m ár alkonyodík; de h iáb a ! Iszmet dajkáját vádolja M uhtár halálával a 
m aga gyászával s még Zulfekárhoz való viszonyát is szemére veti. 
Gülnihál fájó szívvel bár, elviseli a méltatlan kínzást, mig végre Muh
tá r visszaérkezik hosszú útjáról s a temetőben várja barátait. Sírja 
előtt megáll, majd végig fekszik rajta — épen neki való — s elmélke
dik a világ folyásáról, az emberi dolgok múlandóságáról s a bosszúról, 
melynek gondolata szivét lelkét egészen elfoglalja. Iszmet, ki az nap 
is ott bolyongott a holtak birodalmában, odaér M uhtár sírjához s ily 
panaszra fakad : >A nap lenyugszik, holnap ismét felkel! Oh, de meg
érem-e én még azt az időt, mikor az én napom, mely e hantok alatt 
nyugszik, csak egy pillanatra is felkel:?«
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E  szavakra M uhtár felugrik a sírról s Iszmet azt hiszi, hogy ked
vesének szelleme k ísé rti: »Oh, a végítélet jött-e el ? Megnyílik a föld, 
kiveti a holtakat. Nem! Oh csak egy, csak egy — csak az én bejem 
tám adott fel! — Arcza kissé beteges, halovány. Bejem, bejem! Ugy-e 
engem hisz ? Én értem jöttél nemde ? íme eljöttem, itt v a g y o k ! Csak 
veled lehetnék, csak veled a hant alatt!«

M uhtár kinek szivét a vélt csalódás kínjai mardossák, elutasítja a 
szerencsétlen leányt, ki tovább esdekel, tovább rimánkodik kedvese 
árnyékához, mig mindkettőn annyira erőt vesz a  felindulás, hogy esz
méletlenül rogynak a sirhalomra. Mire M uhtár magához tér, Iszmet 
már nincs ott, Zulfekár hazavitette s megparancsolta, hogy jól gond
já t viseljék.

Összegyűlnek a sírok közt a felkelés szervezői, a sok nemes bej. 
M uhtár előadja útja eredményét s a felhatalmazást a zsarnok kivégzé
sére. Készen van már minden, csak vezér kell m ég s a vezérségét sok 
vonakodás után M uhtár bej el is fogad ja ; de midőn úgy tervezik, hogy 
a pasát Iszmet palotájában, fogják megtámadni, hova minden este el
megyen, M uhtár újból vonakodik, mert ő, mint mondja, megőrül, ha 
azt a hűtelen nőt látja. Ekkor világosítják fel barátai, hogy mennyire 
téved, ha Iszmetet hűtelennek tartja, mert ő érette  tette, amit tett s a 
pasát, azóta, hogy kedvesét holtnak véli közelébe sem ereszti, sőt szidja, 
gyalázza, s e mellett gyötri önmagát, elakarja venni életét s naponként 
sírva bolyong a temetőn. Ezt hallva, M uhtár szive újra felvidúl s alig 
várja a bosszú óráját, mig végre az is elérkezik.

M uhtár, Zulfekár és többen megszállják Iszmet palotáját s ott vár
ják a pasa jöttét. Gülnihál ezalatt tudtára adja Iszmetnek a történte 
k é t ; tudatja vele, hogy kedvese életben van s hogy még csak egy este 
legyen kíméletes a pasa iránt s mutasson neki búbánatos arczot, hogy 
gyanút ne keltsen.

Megérkezik a pasa, ki már sejti, hogy Iszmetet Gülnihál vezeti 
mindenben. Türelmének vége szakadt s ezért többé várni nem akar. 
Iszmetet erőszakkal kívánja megnyerni, de Gülnihál közbe lép. Erre a 
pasa m egragadja az elszánt nőt, kilöki egy ajtón s handzsárját kétszer 
beleszúrja, de Gülnihál még csak egy jajszót sem ejt fájdalmában. A 
pasa újból Iszmet ellen fordul, de perczei meg vannak szám lálva: Muh
tár bej előlép társaival, a pasát földre teperi s az remegve esedezik 
irgalomért. M uhtár hajlandó is volna kegyelemre, de a bejek m egta
gadják. Az egész palota a felkelők kezében van, minden szerencsésen 
sikerült s a kelő nap már szabad vidékre fogja árasztani sugarait. Isz
met minden bút felejtve, M uhtár kebelén pihenteti fejét. Zulfekár is 
keresi tette  jutalmát, keresi Gülnihált, de hívására már csak elhaló hang 
felel. Iszmet, ki csak most kezdi sejteni mi történt, ijedve rohan sze-
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retett hű dajkájához, kit most már vele együtt sirat M uhtár és Zulfekár. 
Ennek panaszaira csak néhány vigasztaló szava van a haldokló Gülni- 
hálnak, ki, m ár a halál révén, látja mint hívja őt első szerelme, szép 
beje, kinek emlékéhez egész életén át hű maradt, s aztán boldogan 
adja ki lelkét Iszmet karjai közt.

Ez Kem ál bej leghatásosaba drám ájának meséje. Szerkezete szi
lárd, s bár a két ifjú szerelmes sorsa körül forog a történet, Gülnihál 
alakja sokkal hatalmasabban domborodik ki elejétől végig. A szép 
cserkesz nő, kinek első kedvesét gáládul megölték ellenségei s kit rab
szolganőként ad tak  el, örökre hű m arad első szerelméhez s többé nem 
kell neki e világon senkisem. Elvesztett boldogsága emlékének él. 
Az élet, a balsors, a szenvedés megedzette; szive erős, férfias lett, fel
tevéseiben tántoríthatatlan. Szeme éles, elméje előre látó. 0  az, ki 
halálm adárként figyelmezteti a fiatalokat a közelgő vészre, midőn ma
guk csak szerelemre, boldogságra gondolnak. Nem törődik semmivel, 
nem sajnál semmi áldozatot, eltűri Iszmet méltatlan szidalmait s kész 
érte a legnagyobb áldozatra, mely tőle te lik : kezét nyújtani oly 
embernek, kit nem szeret. De ennyi áldozatot már nem kívánt tőle 
az ég sem : czélját eléri, Iszmet boldog s ő kedves ábrándok közt hal 
meg, mielőtt még szeretett bejének emlékét m egsértette volna. - -  Giil- 
nihál határozottan a legmesteriebben m egalkotott jellem Kemál darab
jainak összes személyei közt. Benne elválaszthatatlanul összeforrott a 
legtisztább női ideál a legerősebb férfikarakterrel. »Csak egyszer élünk 
e világon, s az olyan nő mint én, csak egyszer szeret«, mondja Zulfe- 
kárnak pár perczczel halála előtt. A kadályt nem ismerő erélylyel, de 
mint a m aga hatalm át csekélynek érező, a legügyesebben kieszelt for
télyokkal s éles előrelátással halad czélja fe lé ; eszében nincs más, mint 
Iszmet boldogsága, s mikor azt megalapította, jajszó nélkül mond le az 
életről. Odaadó hűség a fő jellemvonása.

M uhtár bej azon ifjak közé tartozik, kik, mint Á kif és A tá bej, 
szerelmükért képesek mindent elfeledni, s csupán egyetlen egy szenve
délynek élnek, minden tettüknek, cselekedetüknek egyedüli rúgója a 
szerelem. M uhtár nem is áll valami nagyon közel a szivünkhöz. Látja 
a tartom ány népének kimondhatatlan szenvedéseit, látja, mint pusztul 
el a gyönyörű vidék, hogy telik meg a temető ártatlanul kivégzettek 
tetemeivel; hallja az özvegyek és árvák kétségbeesett jajkiáltásait, az 
ártatlanul halálra Ítéltek átkozódásait; látja, mint piroslik az ég alja az 
elnyomott szerencsétlenek hajlékából felcsapó lángoktól; tudja, hogy ő 
a népnek egyetlen reménye, tőle vár szabadulást a sok ezer elnyomott, 
de semmi meg nem hajtja szivét. Boldogan él Iszmet oldalánál s feledi 
a világ minden búját, baját, elfelejti a férfinak, az uralkodásra h ivatott
nak kötelességeit, s midőn végre őt m agát éri az a kegyetlen kéz,
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melytől a tartom ányt megszabadítani nem akarta, míg m aga békében 
élhetett, tehetetlen átkozódásokra fakad s Iszmetet is hűtelennek gon
dolva, megutálja a világot, egyetlen vágya a halál. Ekkor sem lát 
még egyebet, mint a m agát ért gyalázatot, a m agát ért veszteséget; 
hogy a nép mit szenved, az neki mindegy. Csak, midőn Zulfekár fel
ébreszti benne a bosszú gondolatát, akkor szánja m agát tettre ; de 
minden cselekedetének rugója a saját m egsértett becsülete, a saját 
vesztettnek hitt boldogsága. Csak később látja be, hogy helytelenül 
cselekedett, midőn a nép panaszait meg nem hallgató s tétlen volt 
mindaddig, mig m agát nem érte vész.

M uhtár jelleme, mint látjuk, a cselekvény folyamán némi fejlődésen 
megy keresztül, a mi abban áll, hogy a kezdetben csakis önmagának 
élő ifjú t egyedül a m aga szenvedései teszik fogékonynyá, résztvevővé 
mások szenvedései iránt. Egészben véve azonban ő is, ép úgy mint 
Ákif, a fékevesztett szenvedély embere s e mellett teljesen török, job- 
mondva mohamedán jellem. Midőn vasra verve ül börtönében, csüg- 
getegen engedi á t m agát so rsának ; más szabadulásra, más orvosságra, 
mint a halál, a m aga fejétől még gondolni sem képes.

Iszmet a tisztán, teljes odaadással és hűséggel szerető nőnek esz
ményképe. Egy boldogsága volt, Muhtár szerelme; s mikor ezt elra
bolták tőle, életének becse elveszett előtte. Oly szenvedélylyel száll 
szembe a kegyetlen pasával, a milyennel csak a gyenge, de legszentebb 
érzelmeiben m egsértett nő képes minden hatalommal daczolni. Szerelme 
és élete úgy egybeforrt, hogy midőn szerelme tárgyát elrabolták, több 
veszteni valója nincs s az élet csak hitvány békó, akadály, mely ked
vesétől elválasztja. Elszántan szól a pasa anyjához, ki őt Kaplan ha* 
rag jára  figyelmezteti: »A  halállal akarsz talán rám ijeszteni ? Hisz annak 
tekintetét rég megszoktam a te oldalad mellett. Nem kellett-e naponta 
nyolcz, tiz ártatlanul halálra itéltnek tetemeit látnom? Kebledben mér
get rejtegetsz talán? Add ide! Az ajtó mögé hóhért bujtattál? Rajta, 
hivd elő! Majd m egláthatod, hogy egy tizenhat éves szerelmes leány 
mily könnyen mond le az életről«.

Iszmet oly ideális alak, hogy hozzá a földi s alaknak egy paránya 
sem fér. Benne m eg van Giilnihálnak tiszta nőiessége s csak annak 
férfias erélye, előrelátása, hosszú tapasztalatai hiányoznak belőle.

Kem álnak eddig ism ertetett négy darabja teljesen áll előttünk ; 
egyik-másik ismételten jelent meg nyom tatásban : a »Szilisztria« czimű- 
nek például hetedik kiadása van kezemben. Mesterművét azonban a 
>Dzseláleddin Khárezimsáh« czimű darabban akarta  megalkotni K em ál; 
csakhogy, sajnos, e mű teljesen mindeddig nem jelent meg a könyv- 
piaczon. Az első felvonásból e g y -k é t jelenet E b u -z -Z iá  Tevfík 
bejnek lapjában jelent meg s a harm adik felvonásból egy csekély tö-
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redék a már egyszer említett »Mutatványok az oszmán irodalomból« 
czimű prózai anthologiában olvasható, mely meglehetős kedveltségre 
te tt szert s újabban az irók arczképeivel illusztrálva is kapható. A 
darab csak kéziratban forgott az irodalom barátjainak kezében, s az 
1895. év nyarán, midőn a nagym éltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tám ogatása mellett K onstantinápolyban tartózkodtam, — 
mely magas pártfogásért, mig egyéb tanulmányaim meg nem jelenhet
nek, egyelőre e pár sorban rovom le mélyen érzett hálámat — sike
rült egy ily kéziratot megszereznem. E  rendkívüli szerencsét Júszuf 
Ziá bejnek köszönhetem, ki akkortájt Musztedzsábizáde Iszmet bejjel 
együtt a »Mekteb« (azaz »iskola«) czimű folyóiratot szerkesztette. A 
kézirat egy része remek török kalligráfia, más része úgyszólván hirtelen 
diktandóirás közönséges iskolai füzetkékben.

H ogy e darabot a censura miért tiltotta el a kinyomatástól, az 
szinte talány előttem. Júszuf Ziá ennek abban adta m agyarázatát, hogy 
Dzseláleddinben Kemál bej a muhammedán uralkodónak és hősnek 
ideálját rajzolja s a nagyfejű censorok ebből azt m agyarázták ki, hogy 
Dzseláleddin akar lenni az a fényes nap, melynek ragyogásában ár
nyékot a mostani khalifa vetne. E m agyarázatnál azonban valószínűbb 
az, hogy miután Kemál bej egyszer eljátszotta az udvar kegyét, gyanús 
volt minden a mit irt, s igy Dzseláleddin épúgy mint utólagosan Gül- 
nihál is, az index librorum prohibitorumba került.

Dzseláleddin történelmi dráma s a cselekvény menetét véve 
nem is igen tér el a históriától. Szereplői történelmi személyek, úgy
szólván kivétel nélkül.

Az első felvonás a Kaspi tengernek egy elhagyott szigetére vezet 
bennünket, hova Dzseláleddinnek atyja, Mehemmed Khárezimsáh, Dzsen- 
giz khán vad hordái elől menekült, pusztulásnak engedve virágzó bi
rodalmát, Khárezm et, mely délről Perzsiával volt határos. A  szeren
csétlen fejedelem ott, az elhagyott szigeten fejezte be boldogtalan éle
tét, anélkül, hogy halála előtt biztatóbb hirt hallhatott volna, mint azt, 
hogy fia R ükneddin elesett a mongolok elleni harczban, nejei és leá
nyai pedig a diadalmas barbárok kezére kerültek.

Dzseláleddin azzal az elhatározással veszi fel a khárezmi fejedelmek 
czimét, hogy élte fogytáig harczol Dzsengiz ellen, kiben nem csak ho
nának elpusztitóját, hanem az egész iszlámságnak végromlást hozó 
ellenségét is látta. Dzseláleddin harczainak leírását elég bőven olvas
hatni Schlosser világtörténelmének hetedik kötetében, s minthogy 
Kemál bej darabjának menetét is az szabja meg, feleslegesnek tartom 
végig elbeszélni. Csak annyit említek meg, hogy Dzselálhoz mérhető 
hőst keveset szült a föld, s ha a muhammedánok a Sáhnáme Rusztem- 
jéhez hasonlítják, nem nagyítanak semmit. Akinek hősiességén m aga
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Dzsengiz elálmélkodott s akit az Indus melletti csata után, bár alig 
maradt hetvened magával, még Dzsengiz mongoljai sem m ertek üldö
zőbe venni, az már igazán Firdúszi lantjára méltó dalia.

Ez a hős alak kápráztatta  el Kemál bej elméjét is; csak az a 
baj, hogy túlságosan kápráztatta el. A  darab dialogizált történet sok 
tekintetben, bármennyire törekszik is a szerző a tragédia magaslatára. 
A  cselekvény körülbelül Dseláleddin trónraléptével, illetőleg atyjának, 
Mehemmednek halálával, indul meg s Dzseláleddin bús halálával vég
ződik, miután a hőst egy örökös harczokban, küzdelmekben, lelki 
viaskodásokban eltelt életnek minden viszontagságán végig kisértük. 
A  költő az igaz történetet regényes vonásokkal himezte ki, s ezek 
között Dzseláleddin első nejének Nejjirének sorsa mély tragikumával 
igazán m egragadó. A  hű nő, ki férjét imádásig szerette, Dzseláleddin- 
nek vesztett csatája után, fiával együtt az Indus hullámai alatt lelte 
koporsóját.

A  mit Kemál bej a keleti történetirók hiteles adatain a cselekvény 
egysége czéljából változtatott, arról ugyanezen darabnak előszavában 
hiven beszámol. Különös egy előszó, az ig az : m aga egy egész könyv ; 
s a mi még különösebb, nyom tatásban is megjelent, még pedig első 
Ízben Ebuzziá Teviik bej lapjának hasábjain, majd külön kötetecskében 
az Ebuzzia-féle kis könyvtár 69-ik szám aként; mig m aga a színdarab, 
mely elé csak tanulmányképen Íratott, csak az említett töredékekben 
hagyhatta  el a sajtót.

Kem ál bej komoly históriai és dram aturgiai tanulmányok alapján 
irta meg e darabját, s hogy m ég sem vált kifogástalan drámává, az 
csak a tárgy  szerencsétlen választásának tudható be, m ert Kemálnak 
különben volt érzéke a színpadi technika iránt, s egy oly igazi trag i
kus tárgy, mint S. Számi bejnek »Beszá« czimű drámájáé, az ő keze 
alatt a világirodalomban is számot tevő, sőt párját ritkító tragédiává 
lehetett volna. Azonban itt azt is meg kell jegyeznünk, hogy ily esetben 
ugyanaz lett volna sorsa, mint K atona B ánk-bánjáé: Törökországban 
alig lett volna képes valaki felfogni és méltatni. Hiszen S. Számi bej 
is azon panaszkodik a »Beszá« előszavában, hogy darabjának előadása
kor sok volt a taps, az éljen, de a közönség azt nem annak szánta, 
a mire ő várta. Fettáh  aga, a darab hőse szinte visszatetszést szült, pe
dig annak kellett volna megrendíteni a hallgatóságot sorsának, jelle
méned lesújtó, de magasztos tragicumával.

A mi a darabnak, értve Dzseláleddint, nyelvezetét illeti, az néha 
igazán bámulatos szép és költői s hasonlatai szinte káprázatosak, azon
ban helylyel közzel a dictió, különösen a harag, a szenvedély kitörése
kor a szertelenségbe téved.

Mindent összefoglalva, Dzseláleddinnel, Kem ál bej nem haladta



meg korábbi színdarabjait, Gülnihált pedig el sem érte, mert igazi mes
terműve az maradt.

Ennyit Kemál egyes darabjairól. Midőn most a költő irányának 
általánosabb ismertetésére akarunk áttérni, mindenek előtt a követke
zőkre kell még figyelmünket kiterjeszteni.

A  múlt század rohamos hanyatlásnak látta indulni a törökök ha
talmát. A  birodalom fizikai ereje megcsappant, egyik tartom ány a má
sik után szakadt el a Portától s az oszmánliknak hajdan rettegett harczi 
hírneve szinte teljesen homályba borult. Oly uralkodó, mint II. Mahmúd, 
s azok, kik a birodalom s a nemzet érdekeit komolyan fontolóra vették, 
beláthatták a hanyatlás okát. Törökország már régóta nem haladt előre 
egy árva lépéssel sem. A törvényhozó nagy Szulejmán idejében az 
anyagi hatalom s műveltség terén diadalmasan állhatta meg a versenyt 
a nyugattal, de az idők haladásával attól fogva nem igen vetett számot. 
A  nyugat már nem oly fegyverekkel állott a Portával szemben, mint 
ezelőtt három-négyszáz esztendővel s a ki látni akart, az láthatta, hogy 
Törökországnak bajos lesz megállani helyét a lét nehéz küzdelmében, 
ha ideje korán nem lép a haladás útjára.

II. Mahmúd szultán teljesen reform ember volt, cs'ak az kár, hogy 
az ő nemes törekvései jobbadán hajótörést szenvedtek azoknak makacs
sága miatt, kik a reformoktól saját érdekeiket féltették.

A  nyugat befolyása a politikai viszonyok alakulásai folytán egyre 
jelentékenyebb lett a török fővárosban. M aga II. Mahmúd sem idegen
kedett a franczia szellemtől. A nyugat eszmevilágától való idegenke
dés idővel mindjobban és jobban szűnni kezdett az ifjúság között, a 
franczia nyelv és irodalom tanulmányozása egyre nagyobb tért hódított, 
aminek eredménye az lett, hogy az ifjabb Írói nemzedék idegen befolyás 
alatt nemzeti öntudatra kezdett ébredni. Belátták mindenek előtt azt, 
hogy a nyelv és az irodalom a nemzetnek nem csak legnagyobb büszke
sége, hanem géniuszának legigazabb, legtisztább kifejezés s e mellett 
m egm aradásának legbiztosabb záloga. És mi volt az addigi török irodalmi 
nyelv és török irodalom ? Töröknek az egyik ép oly kevéssé volt mond
ható mint a másik.

A  népnyelv s az irodalmi nyelv között áthidalhatatlan ür tátongott. 
Az irodalom nyelvét csak hosszú tanulmány után lehetett elsajátítani s 
a nép fia előtt ép oly idegen volt, sőt talán még idegenebb mint a 
perzsa vagy arab. Szinte m egm agyarázhatatlan az az ostoba hiúság, 
melylyel még a prózairók is kerülték az egyszerű és természetes török 
szavakat, kifejezéseket. Nem csak a m agasabb elvont fogalmak jelö
lésére használtak arab és perzsa szavakat, hanem még oly közönséges 
tárgyak  is mint fej, szem, kéz, szív , nyelv, ház, ló stb. török szó helyett 
arabbal vagy perzsával jelöltettek m eg az úgynevezett »magasabb, mű-
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vészies« irályban. Az egyszerű török igék helyett is nem egyszer hasz
náltak szükségtelenül oly összetételeket, • melyeknek egyik része arab 
vagy perzsa infinitivus vagy participium, másik része a török „etmek, 
ejlemek, kiírnak, bujurmak, olmak“ igék egyike volt.

A  versírásban még inkább érthető volt ez a nyelyvkeverés. A 
költők úgy alak, mint tartalom tekintetében a perzsa és arab költésze
tet utánozták s az ütemes nemzeti versformákat elvetve időmértékes, 
tehát oly verseket Írtak, melyek a tiszta török nyelv szellemével egy
általában össze nem férnek, A  rimelésre a török nyelv távolról sem 
volt oly alkalmas, mint akár az arab, akár a perzsa s igy a rim és 
mértékszinte kényszeritette az Írókat a kölcsönvételre. Ilyen eljárásra 
különben már a perzsa irodalom is jó példaként állt a török irók előtt ; 
Háfiz ép oly ok nélhül használ sok arab szót, mint Szaadi és mások. 
Az első török fejedelmek udvarában pedig tudvalevőleg kezdetben a 
perzsa műveltség s a perzsa nyelv volt uralkodó.

Ép úgy mint nyelv, úgy tartalom tekintetében is teljesen nemze
tietlen yolt az oszmánok régi költészete, mely különben sem volt sok
kal más, mint csengő bongó rim és szóvirág, igaz érzés és gondolat 
híján.

Azon irók, kik a nyugati népek irodalmával m egismerkedtek, be
látták, hogy az irodalom irányát s az irodalmi nyelvet gyökeresen át 
kell alakítani, ha az irodalom által a népnek szükségessé vált öntudatra 
ébresztését elakarják érni, mert csakis a nemzeti öntudatra való ébre
dés, a nemzeti eszme megerősödése s kultusza mindannak, ami török, 
nyújthatta a nép m egm aradásának biztosítékát.

A nemzeti öntudatnak addig nyoma sem volt. A  »Magas Porta« 
nem török, hanem mohemedán udvar volt. A  törökül beszélő szivében 
sem lakozott török, hanem  muszlim büszkeség. A  nyelvbeli különb
ség nem volt oly nagy válaszfal a török birodalom lakossága közt, 
mint a vallás.

Az ifjú török irók, kik a nyelvreform munkáját kezükbe vették, 
buzgó hivei voltak ugyan a prófétának, s mint ilyenek a nyugatot gyű
lölték is, de azt belátták, hogy a török nem azonosíthatja magát egy
szerűen a »muszlim« fogalmával, ha mint nemzet fenn akar maradni. 
Ezért szóltak az új iránylapjai oly elkeseredéssel a nyugati hatalmak 
befolyása ellen, ezért em legették egyre a régi dicsőséget, ezért fesze
gették egyre azt az eszmét, hogy minden igaz hazafinak legfőbb büsz
kesége legyen e szó: »Én oszmánli vagyok.«

Az uju irók csoportja a »jeune Tarquie« meg is indította az ujjá- 
alkotás munkáját. Lefordították a nyugati, különösen a franczia iro
dalom jelesebb termékeit s azok példájára Írtak eredeti müveket is.

Azok közt, kik a nyelvreform terén halhatatlan érdem eket szerez-
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tek m aguknak, ott találjuk a derék Sinászi efendit, kinek oly romlatlan 
érzéke volt m ég a tiszta török uyelv s annak géniusza iránt, mint ritka 
kortársának. »A költő házasodása« czimii egy felvonásos vigjátéka nem 
csak azt igazolja, hogy a népies török nyelv iránt teljesen ép érzéke 
volt, hanem m ég azt is elárulja, hogy Sinászi a nép emberének érzelem 
világában és eszejárásában teljesen otthonos volt A  régi iránynyal 
véglegesen szakitani nem tu d o tt : gazeljei és kaszidéi mind a régi irány 
ferdességeit m utatják s költői becsük is vajmi kevés.

Az út már elő volt készítve, csak egy lángeleme hiányzott még, 
ki as új irók élére állva, saját géniuszának varázsával diadalra vigye 
az új irány ügyét.

E lángész sem váratott soká m agára s feltűnt Kemál bej személyé
ben. .Széleskörű műveltség, a lángész hatalma, a túláradó szenvedély, 
a mély és igaz hazaszerett, az őszinte honfibú, mely szivét eltöltötte, a 
nemzeti büszkeség, mely nála oly sokszor megnyilatkozik, az új nem- 
zeties irodalmi irány képviselőinek leghivatottabb vezérévé avatták.

Kem ál érezte és tudta, mire Aan szüksége nemzetének, Nem 
másra, mint az ő lelkére. Azt akarta  tehát beleoltani. M egtanította 
népét a haza szent nevére, a haza szeretetre a honért való áldozat- 
készségre s midőn Midiikben a Dzselál-ed-Din előszavát irta, bátran el
m ondhatta : Az uj irány érdeme hogy most már a nők is olvassák az 
irodalom term ékeit s az uj irány érdeme, hogy a honfiakban a haza- 
szeretet szent tüze lángra gyúlt s mindenki kész utolsó garasát, utolsó 
csepp vérét a hazáért feláldozni.

M indenben pedig határozottan Kem ál szerzett m agának legtöbb 
érdemet. Műveinek megírásával nem csak költői alkotásokra való haj
lamát akarta  kielégíteni, hanem nemzetét is akarta  szolgálni.

Kem ál a dráma terén aratta legszebb babérait. Csak az a kár, 
hogy az ilyen kifejezés Kemál bejre nem találó, mert az ő jutalma a 
számkivetés volt.

A  drám a terére ép úgy hajtotta saját hajlama és szenvedélye, mint 
az a meggyőződése, hogy a drámairodalom művelésével szolgálhatja 
legjobban a nyelvújítás ügyét.

Mint drámairó a romantikus irány követője s Hugo Viktorral 
nem egy tekintetben rokon. O is inkább eseményeket dramatizál, mint 
cselekvényeket hoz szemeink elé. K ivételt képez Giilnihál czimű da
rabja, melyben Giilnihál alakja határozott cselekvő, szilárd jellem ; sorsa 
a legtisztább tragicum teljes hatásával érinti szivünket, bár e darab
jában az érdeklődés egy kissé megoszlik az itju szerelmesek s Giilnihál 
között.

A  jellemfestés Kemálnak nem épen erős oldala, s a férfiak, kiket 
darabjaiban főszemélyekként szerepeltet, rendesen csak egy szenvedély-
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nek megszemélyesítései, mint Akif bej, A tá és Muhtár. Kaplan pasa, 
továbbá a nők jellemének rajzolásában már több lélektani megfigyelést 
találunk, m ert a mig Iszlám bej, Ákif bej és Muhtár bej jellemükben 
alig, csak sorsuk tekintetében különböznek egymástól, addig a nőjel
lemek, mint Zekkie, Dilrubá, Sefika, Iszmet és Gülnihál határozottan 
egyéniek s egymástól különbözők.

A mellékalakok közt érdekes még »A haza« czimű drámában 
Abdulláh csaus. Egyszerű lélek, eszméi, gondolatai nem járnak valami 
nagyon magasan, de helyét megállja rendületlenül. »Nem dől össze a 
világ«, ez a kedves szavajárása, bármi vész közeleg. A nép gyerm e
kének eszejárását, cselekvésének motívumait is jól ismerte a kö ltő ; 
ennek tanúságai oly alakok, mint Á kif bejben a csapiáros meg a csó
nakos, Giilnihálban a sirásó stb.

Kem ál bej drámáit prózában irta, mert nézete szerint a drámai 
költészet nem kívánja m eg okvetetlenül a verses alakot, a török nyelv 
pedig úgy, a mint ma van, sem időmértékes, sem nemzeti versformában 
nem alkalmas drámai nyelvnek. Hanem Kemál prózája valóban költői 
próza, s oly ragyogó szép, hogy hozzáfogható nincs több a török iro
dalomban.

Nem pusztított ő ki a nyelvéből minden arab vagy perzsa szót, 
purizmusában m egtudta tartania kellő határt: »Sztambult többé nem 
lehet Bocharává tenni«. Azonban a megtisztított s egyszerűsitett török 
nyelvet oly művészettel használta, mint se azelőtt, se azóta senki. 
Nyelve az indulatoknak, a lelki élet hullámzásainak megfelelően változik. 
Mondatai majd hosszúak, hasonlatai szélesek, majd szakgatott rövid 
m ondatokban szólaltatja m eg a felcsigázott szenvedélyt, s tolla alatt a 
török nyelv oly hajlékonynak, oly simulékonynak látszik, akár a franczia.

Legszebb mindenesetre a Gülnihál nyelvezete, ha csak a teljesen 
kiadott négy színművet veszszük tekintetbe. A  Dzselál-ed-Din nyelve
zete még sokkal gondosabban van kicsiszolva, sokkal választékosabb, 
dictiója azonban kissé túlságosan virágos mesterkélt.

Különösen szereti Kem ál a hosszú magánbeszédeket, s mig azok
ban a szereplők lelki életét, belső harczait feltálja, bő alkalma nyilik a 
hasonlatok és szóképek alkalmazására, melyeknek valóban határtalan 
bőségével rendelkezik. Lelke tele van a természet .legváltozatosabb 
képeivel, s azokkal élénkiti, eleveniti meg a lelki élet rajzát. Csak az 
a kár, hogy a szóképek választásában a jó Ízlés néha nem képes eléggé 
korlátozni képzeletének szilaj szárnyalását.

Ez volna tehát röviden Kemálnak, mint drámairónak jellemzése. 
Ha a szinműirás terén nem is illeti m eg őt Shakespeare vagy Racine 
babérja, annyi bizonyos, hogy eredeti és nagy tehetség volt, s éppen 
abba a korba illő, melyben megjelent. Igaz, hogy a mostoha viszo-
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nyok m iatt azt az ideált, melyért egész életén át küzdött lankadatlanul, 
nem érhette  el, azonban érdemei mint Írónak és hazafinak múlhatat
lanok. Az európai ember pedig tisztelheti benne a szabad eszmék 
lánglelkü elöharczosát, ki nem rettent vissza attól az ellenállástól, melyre 
a sötét muszlim világnézet képviselőinek részéről ta lá lt; tisztelheti benne 
azt a férfit, ki eszméihez a számkivetésben is hű maradt.

í)r. Pröhle Vilmos



é r t e s í t é s  a  t a n i n t é z e t r ő l .
I.

Lyceum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő: D r . T á tra i)  G ergely .
Vidéki felügyelők: G örgey K o rn é l, S p o n e r  A n d o r  és W ie la n d  A r th u r .

II.

A ly eeá lis  iskola-tanáes tagjai.
D r . T á tr a y  G erge ly , lyceumi felügyelő, a tanács elnöke.
L in berger I s tv á n , helybeli ev lelkész.
K é le r  P á l , a helybeli ev. egyház felügyelője.

B eck  E d e  G yö rg y ,
K o t t lá r  S a m u ,
P a y e r  H ugo,
D c m iá n y  A lb e r t,
G  resell Á g o s t,
D r .  H erczogh  Á r p á d ,
K ertsch er  S á n d o r ,
K is z e l ly  E r v in ,
L oysch  M á ty á s ,
L u m cze r  K á r o ly ,
M a rc ze l ly  A lb e r t.
S te in er  J á n o s ,
W eber S á n d o r ,

Z v a r ín y i  S á n d o r ,
G ró sz  E rn ő ,
K o l le r  K á r o ly ,
S ch o lcz F r ig y e s ,
W éber P á l ,

választott tagok.

J, hivatalból tagjai.

a tanári kar részéről tagjai.



32

Az iskola fegyelm i széket
a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület az iskolai 
felügyelővel (inspector) együtt s annak elnöklete alatt képezi.

III.

IV.

Tanári kar.
Z v a r ín y i  S á n d o r , igazgató, rendes tanár (1874 óta). Tanította a 

vallástant a IV , V., VI., VII., VIII., a bölcsészetet a VIII. osztályban heten- 
kint 13 órában.

B a l ta z á r  G ábor, rendes tanár (1897 óta). Tanította a magyar nyelvet 
a II. és IV. osztályban, a latin és görög nyelvet az V. osztályban, a szép
írást az I. osztályban hetenkint 20 órában. A gyorsíró körnek, a dal- és 
zeneegyletnek elnöke.

B r u c k n e r  K á r o ly , rendes tanár (1889 óta.) Tanította a rajzoló mér
tani az I., II., III., IV., a német nyelvet az I., VI., VII. és a physikai föld
rajzot a III. osztályban, hetenkint 20 órában. Az I osztály főnöke. Könyv 
és levéltárnok. A német önképzőkör elnöke.

G re tzm a ch er  G yu la , rendes tanár (1871 óta). Tanította a latin nyelvet 
a III., IV., a német nyelvet a II., IV., szépírást a II. osztályban hetenkint
19 órában. A IV. osztály főnöke.

G r o s z  E rn ő , rendes tanár (1872 ó ta /  Tanította a latin nyelvet a
VI., VII. és VIII. osztályban hetenkint 17 órában. A Vili. osztály főnöke, 
a convictusnak gondnoka.

K is z e l ly  E r v in , rendes tanár (1866 óta). Tanította a mennyiségtant 
az I., II., III., IV. osztályban, a magyar és német nyelvet a III. osztályban, 
hetenkint 18 órában. A III. osztály főnöke. A lyceális isk. tanácsgyű
lések jegyzője.

K l e in  B á l ,  rendes tanár (1874 óta). Tanította a mennyiségtant a
V. , VI., VII. és VIII., a természettant a VII. és VIII. osztályban hetenkint
20 órában. A VI. osztály főnöke. A természettani muzeum őre.

JDr. S ze lé n y i K á r o ly ,  rendes tanár (1896 óta). Tanította a földrajzot 
az I., II., a magyar nyelvet a IV., a természetrajzot a IV., V., VI. osz
tályban hetenkint 19 órában. Tanárértekezleti jegyző, a természetrajzi m u
zeum őre.

Schod.cz F r ig ye s , rendes tanár / l  858 óta). Tanította a magyar nyel
vet és irodalmat a VII., VIII., a német nyelvet és irodalmat a VIII 
a történetet a VI. és VIII. osztályban heti 14 órában. A VII. osztály főnöke. 

D r .  P r ö h le  V ilm os, h. tanár (1896 óta). Tanította a görög nyelvet a
VI. osztályban heti 5 órában, a VII.-ben heti 5 órában, a VlII.-ban heti
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4 órában s a magyar nyelvet az I. osztályban heti 5 órában. Mint rend
kívüli tantárgyat előadta az angol nyelvet heti 3 órában.

T opperczer  R ezső , okleveles főgymnasiumi tornatanitó. A „tornakor“ 
és „vivőkor“ elnöke. Tanít 1886 óta

V otisky K á r o ly ,  rendes tanár (1863 óta) Tanította a történetet a III.,
IV., V. és VII. osztályban, a magyar és német nyelvet az V. osztályban 
hetenkint 19 órában. Az V. osztály főnöke. A magyar önképzőkör elnöke.

W éber P á l ,  rendes tanár (1874 óta). Tanította a latin nyelvet az 
I., II., a vallástant az I., II. és III. osztályban hetenkint 19 órában. A II. 
osztály főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre, az alumniumnak gondnoka.

F t.  B lc h a  M á r iá n , róm. kath. segédlelkész, tanította a róm. kath. 
hittant az egész gymnasiumban hetenkint 8 órában.

K o rn h a u se r  S im on , elemi tanító, az izraelita vallásu gymnasiumi nö
vendékeket oktatta vallásukban hetenkint 2 órában.

V.

T a n t á r g y a k :
I. o sz tá ly .

Osztályfőnök: Bruckner Károly.

V allá s , hetenkint 2 óra. A tiz parancsolat. Biblia történet. Ó-szövet
ség. Kk. Pálffy János és E. C. Brünnert.

L a tin  n yelv , hetenkint 7 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba 
deponentia hajlitásáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetései, 
a melléknevek ejtegetése és fokozása. Számnevek. Névmások. Az ige
határozók képzése és fokozása A segédige, cselekvő és szenvedő igék 
hajlitása írásbeli dolgozatok. Kk. Dr. Holzweiszig, Székely Eerencz.

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 5 óra. A magyar hang és alaktannak mon
dattani alapon való tárgyalása, olvasási, elemzési és írásbeli gyakorlatok; 
az olvasókönyv alapján a hún mondakör, a magyar honfoglalás és a ka
landozó hadjáratok története, a királymondák s a tatárjárás története. 
Számos költeménynek (Bajza, Vörösmarty, Kölcsey, Petőfi) elemzése és 
könyvnélkül való tanulása, tekintettel az illető irók külső életviszonyaira. 
Kk. Szinnyei J. magyar nyelvtana I. rész.

N ém e t n yelv , hetenkint 2 óra. Szóalaktan mondattani alapon. E l
beszélő prózai és költői olvasmányok, az olvasmányok értelmezése és tar
talmuk elmondása. Költemények elemzése és emlékelése. Kk. Harrach
J. olvasókönyve I. rész és Fleischhacker-Kárpáthy: német nyelvtan.

F ö ld r a jz ,  hetenkint 3 óra. Magyarország s Europa többi részének 
leírása, tekintettel a hegy- és folyórendszerek összefüggésére; az európai
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államok s főbb városok, a fontosabb föld- s közetnemek, ásványok, jel
lemző növények s állatok ismertetése. K. k. Visontay-Dr. Borbás „Egye
temes földirat“ I. r.

M en n y iség ta n , hetenkint 3 óra. A tizedes rendszer. Római számok. 
A négy alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. Több
nemű számoknak felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. 
Törs-számok. Mérték és többszörös. Alapműveletek többnemű számokkal. 
A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Kézikönyv Moönik; 
dr. Schmidt Ágoston.

B a jz o ló  m érta n , hetenkint 3 óra. Test, lap, vonal, pont. A pont és 
vonal keletkezése. A vonalok nemei. Egyenes vonal irányai. Távolságok. 
Műveletek távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A körvonal, 
iv, ivmérés. Műveletek ivekkel. Az egyenes és a kör. Szög, szögmérés, 
szögpárok; mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. Műveletek szögekkel. 
Síkidomok. A háromszögek és négyszögek alap tulajdonságai és osztályo
zása. Sokszögek, szabályos sokszögek. Három-, négy- és szabályos sok
szögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és syinmetriája. 
A terűlet számítás elemei Megfelelő rajzgyakorlatok. Kk. Dr. Gerevich 
Emil: Rajzoló geometria I. rész Planimetria.

T orn a , hetenkint 2 óra Tananyag: Egyszerű szabadgyakorlatok 2 és 
4 ütemben. Katonai és tornázó rendgyakorlatok: állások, sorképzés, for
dulatok, kanyarodások, járás és futás. Szergyakorlatok: ugrás, mászás, 
hosszú lengőkötél, körhinta, gyakorlatok a korláton, nyújtón, vízszintes és 
rézsútos létrán, bakon és gyürűhintán. Játékok és korcsolyázás.

S z é p ír á s , hetenkint 1 óra. Folyó magyar és német irás; nagy és kis betűk.

II. osztá ly .
Osztályfőnök: Wéber Pál.

V allá s, hetenkint 2 óra. Mi atyánk. Biblia történet. Uj-szövetség.
K. k. Pálffy J. és E C.-Brünnert.

L a tin  nyelv , hetenkint 6 óra. Alaktan a szókötésig. A törzsalakot 
rendhagyólag képező fontosabb igék áttekintése. Verba deponentia és semi- 
deponentia. A főnév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. A mel
léknév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. A melléknév alakta
nának kiegészítése. Számnevek. Névmások. Rendhagyó igék. Hiányos 
igék. Személytelen igék. Határozók. Elöljárók. Accusativus cum Infini- 
tivo. Participium conjunctuin. Oblativus absolutus. Fordítások, tagla
lások, emlékelés, írásbeli dolgozatok. Kk. Holzweiszig-Székely Ferencz.

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 5 óra. Elbeszélő prózai és költői olvas
mányok, azoknak tartalmi megmagyarázása, tartalmuknak szabadon való 
elbeszélése. Könyv nélkül tanult költemények szavalása. A nyelvtanból
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az I. osztálybeli tananyag teljes átismétlése után az összetett szerkezetű 
mondatok taglalása. Mellérendelt, alárendelt, rövidített mondatok. Kör
mondat. A határozók, névutók. Szóképzés. Synonycnák. Helyesírási gyakor
latok. Két hetenként Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Kk. Szörnyei: 
Iskolai magyar nyelvtan I. és II. r. és Tomory-Várady olvasókönyve.

N ém e t n ye lv , hetenkint 2 óra. Szóalaktan, mondattan, iskolai és 
házi dolgozatok. Helyesírás, szépírás. Prózai darabok és költemények 
elemzése, megtanulása és szavalása. Kk. Fleischhacker-Kárpáthy : német 
nyelvtan és Harrach József olvasókönyve II. kt.

F ö ld r a jz , hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália föld
rajzi helyzete és körrajza, hegy- és vízrajzi viszonyai, éghajlata, növény- 
és állatvilága, népei. A főbb országok, városok s gyarmatok ismertetése. 
A tanulók az ismertetett földségek térképeit a Károlyi-féle térképhálózato
kon részint az iskolában, részint otthon dolgoztak ki. Kk. Visontay-Dr. Bor- 
bás „Egyetemes földirat“ II. r.

M en n yiség ta n , hetenkint 3 9ra. A négy alapművelet közönséges és 
tizedes törtekkel ismételten. A külömböző tizedes törtek megismertetése 
és azoknak átalakitása közönséges törtekké. Egyszerű viszonyok és arányok. 
Hármas szabály. Nevezők eltávolítása. Vonalmódszer. Egyszerű kamatszá
mítás. Olasz gyakorlat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal. Műveleti 
rövidítések. Kk. Moönik; dr. Schmidt Ágoston.

R a jz o ló  m érta n , hetenkint 3 óra. A sik. A sik és a térbeli egyenes 
ezek kölcsönös helyzete A hajlásszög. A síkok kölcsönös helyzete. A test
szöglet. Szabályos testszögletek. A test. A koczka előállítása és leírás, há
lója. A négyzetes oszlop A hasábos testek és a henger A gúlák és a kúp. 
A szabályos testek különböző metszetei. A gömb és részei. A testek sym- 
metriája, összillősége és hasonlósága; Felszín és köbtartalomszámitás. Meg
felelő rajzgyakorlatok. Kk. Dr. Gerevich Emil: Rajzoló geometria II r . : 
Stereometria.

T orn a , hetenkint 2 óra. Tananyag : ugyanaz mint az I. osztályban.
S zé p ír á s , hetenkint 1 óra Magyar és német betűk Írása Nagy Sándor 

szépirásmintái szerint.

III. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Kiszelly Ervin.

V a llá s , hetenkint 2 óra A keresztyén egyház története, a reformatio 
é s  a magyar protestáns egyház története.

L a tin  n ye lv , hetenkint 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Gonsecutio temporum. 
Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és nőm. cum infinitivo. Kk. Schultz 
F.-Kiss Lajos és Dávid J. Irálygyakorlatok fordítások latinra. Corn. Ne- 
posból elemezve olvastatott és ómlékeltetett: Aristides, Pausanias, Alcibiádes«
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Phaedrus meséiből Siebelis „Tirocinium poéticuma“ szerint 15 mese ele
mezve és emlékeltetve Corn. Nepos, Vass J. és Dr. Ring M. kiadásai szerint.

M a g tja r  nyelv, hetenkint 4 óra. A szótan rendszeresen. Mondattan. 
Prózai olvasmányok és válogatott költemények elemzése és ernlézése, u. m- 
Hamis tanú. Éji látogatás. Falu végén. Nyalka huszár. István öcsémhez
V. László. Hunyadi. Pató Pál. Arszlán pasa. Kont. Aranyaimhoz. Az ó 
torony. A fülemile. Szibinyáni Jánk. Zboró. írásbeli dolgozatok. Kk. Mak- 
láry-Pap Miklós olvasókönyve Toepler G. E. Leitfaden.

N é m e t n yelv , hetenkint 2 óra. Mondattan. Költemények és olvas
mányok elemzése és megtanulása. Der Sänger. Die drei Zigeuner. Erlkönig. 
Der Glockenguss zu Breslau. Das Ständchen. Das Lied vom braven Manne. 
Die Bürgschaft. Der Ring des Polykrates. Die Theilung der Erde. írásbeli 
dolgozatok. Kk. Schwicker Sprachlehre. Harrach József német olvasó
könyve III. kötet.

P h y s ik a i fö ld r a jz , hetenkint 2 óra. A természettan feladata. Anyag, 
test, tömeg. A testek különös és általános tulajdonságai. Tömecs és tömeg
vonzás. Erő és mozgás. Az egyszerű gépek Munka. A folyadékról. A le
vegőről A melegség vagy hő. A hangról. A pénzről. A magnesség. Az 
elektromosság A kosmographia elemei. Kk. dr. Schmidt Ágoston. Physi
kai földrajz.

T örténet, hetenkint 4 óra. Magyarország története 1867-ig, különös 
tekintettel az utolsó 3 század korszakalkotó eseményeire. Politikai föld
rajz: Magyarország a jelenben. Magyarország rövid földrajzi és politikai 
ismertetése. Kk. Török István: Magyarország története. Történeti térképek.

M en n y iség ta n , hetenkint 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka
matszámítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaság-szabály. Vegyi- 
tési szabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a ludolfi szám, vala
mint annak alkalmazása. Kk. M oénik; dr. Schmidt Ágoston.

R a jz o ló  m é r ta n , hetenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége 
és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és hasz
nálata. Alapmi veletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alap- 
miveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulajdon
ságai és ezen idomok szerkesztése adott alkatórészekből. Összillőség, ha
sonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: a coordinóták és 
triangulatió módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes és a kör. Kö
zépponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülirt szabályos 
sokszög szerkesztése. A körök relativ helyzete. Érintők szerkesztése Nivel- 
lázás fogalma, műszerei, módja, egyenlő magasságú pontok. A sikitás. Kk. 
Fodor-W agner; Constructiv planimetria.

T o rn a , hetenkint 2 óra. Tananyag: az előbbi osztály szabadgyakor - 
latainak. ismétlése és bővítése 6—8 ütemig. Ugyszinte ismétlése és bővi-
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tése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettős rendek képzése. Szer
gyakorlatok : a megkezdett gyakorlatok ismétlése, tekintettel a szabatos ki- 
xitélre. Gyakorlatok a lovon, mászás a kötélen, kötélhúzás. Játékok és 
korcsolyázás

IV. osztá ly .
Osztályfőnök : Gretzmacher Gyula.

V a llá s  hetenként 2 óra. Ilit- és erkölcstan Kk. Mayer Endre.
L a tin  nyelv, hetenkint 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelző 

és conjunctionális mondatok : part. conj , abl. abs Kk. Schultz-Kis Lajos 
és Dávid István Irálygyakorlatok: fordítások latinra Olvastatott Corn. 
Neposból: Themistokles, Hamilcar és Hannibal Szó- és hangmértan, Ovi- 
diuson begyakorolva Olvastattak és emlékeltettek Siebelis tirociniumából: 
Ceres egy fiút gyikká változtat. Battus. Jearus Bacchus megleli a mézet. 
Orestes és Pylades. Gabii városának bevétele Brutus rejtett okossága. 
Mindezek magyarázva, elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos Vass J. és 
Dr Ring M. kiadásai szerint.

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 4 óra Az irály általános törvényei: magyar
sága, világossága, szabatossága, ereje és csinossága. A prózai és költői 
irály különbségei. A verstan elemei: ó-klasszikai, nyugateuropai és magyar 
nemzeti versformák. Főolvasmány: Arany János Toldija. Tartalmi és for
mai szempontból fejtegetve; az egyes énekek tartalma, a mű szerkezete, 
személyeinek jellemzése, előadásbeli formái, nyelve, verselése. A „Toldi* 
nehány éneke s kisebb költemények emlézve. Kisebb költői és prózai ol
vasmányok tárgyalása. írásbeli dolgozatok a tananyag köréből. Kk. Góbi 
Imre: Magyar irálytan és Arany Toldija magy Lehr Albert.

N é m e t m jelv, hetenkint 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvas
mányok, írásbeli dolgozatok. Kk. Névy József és dr. Heinrich Gusztáv: 
Verslehre és Lesebuch II.

T örténet, hetenkint 4 óra. Az ó-világ földrajzi áttekintése különösen 
a földközi tenger mellékeinek részletes ismertetése: az ókori népek törté
nete rövid áttekintésben, a görög félsziget, a görög szigettenger és a görög 
gyarmatok ismertetése. A görögök története az alexandriai korszakig rész
letesen, főtekintettel a görögök mivelődési állapotára az egyes korszakok
ban. Az alexandriai korszak miveltsége. Az itáliai félsziget ismertetése. A 
rómaiak története a pun háborúkig. Kk. Kiss Lajos: Világtörténelem. Ó-kor. 
Langl-féle történeti képek. Történeti térképek.

M en n yiség ta n , hetenkint 3 óra. A négy művelet ellentett mennyiségek
kel ; egész és tört algebrai kifejezések hatványozása. Négyzet és köbgyök. 
Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Kk. Moönik-Klamárik.

R a jzo ló  m é r ta n , hetenkint 2 óra. A kúpmetszetek. Az ellipszis, hyper
bola és parabola származása, főtulajdonságai és szerkesztése. A projectio.
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Az orthogonális projectio vízszintes és függélyes sikra. A pont, távolság, 
vonalok és síkidomok projectioja egy és két sikon. Testek projectioja két 
sikon. Épülettervek. Alap-, homlokrajz és metszetek rövid ismertetése, 
gyakorlati fölvételek. A főbb épitési stylusok tárgyalása. Kk Fodor-Wag- 
n e r : Constructiv planimetria.

T erm észe tra jz , hetenkint 3 óra. Chemiai előismeretek kísérletek alap
ján. Az ásványok tulajdonságai. Az ásványrendszer áttekintése s a legfon
tosabb ásványok szemléltető ismertetése. Kőzettan. A föld történelme. Kk. 
Dr. Roth Samu „Az ásvány-kőzet és földtan alapvonalai“.

T orn a , hetenkint 2 óra. Tananyag lásd a III. osztályt.

V. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Votisky Károly.

V allá s , hetenként 2 óra. Bevezetés az ó és uj szövetségbe. Kk. Zsar- 
nay L. A hegyi beszéd és a parábolák magyarázva és betanulva.

L a tin  n yelv , hetenkint 6 óra. Prózai olvasmányul Livius XXI. könyve, 
annak tárgyi és tartalmi magyarázata, Livius stílusának sajátosságai; régi- 
ségtani ismeretek. Szóbeli gyakorlatok az olvasmányok alapján a nyelvtani 
szabályok ismétlésére és a latin stilus begyakorlására. A consecutio tem- 
porum tüzetes gyakorlása. Költői olvasmányul Ovidius műveiből (Metamorph 
Fasti. Tristium 1.) válogatott szakaszok. A metrikai ismeretek bővítése. 
Kéthetenkint Írásbeli iskolai dolgozat az olvasmányok köréből. Kk. Livius 
XXI. és XXII. könyve. Bartal-féle kiad. Ovidii carmina selecta ed. Veress.

G örög n ye lv , hetenkint 5 óra. Az attikai alaktan elemei: névragozás, 
melléknevek, névmások, számnevek, igehatározók; az m végű igék ragozása 
megfelelő olvasmánynyal. Szóbeli és Írásbeli fordítási gyakorlatok Kk. 
Dávid István nyelvtana és Dr. Maywald József olvasókönyve

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 3 óra. A balladáról általában. Magyar nép 
és maballadák különös tekintettel Arany János balladáira Szerkesztéstan : 
Az Írásművek szerkesztésének általános szabályai. Prózai olvasmányul: 
leírások, elbeszélések, az olvasmányok vázlata. írásbeli havi dolgozatok. 
Kk. Greguss-Beöthy: Magyar balladák, Góbi Imre: Szerkesztéstan.

N ém e t n ye lv , hetenkint 3 óra. Allgemeine Stilistik. Eigenschaften des 
Stils. Besondere Stilistik. Die Gattungen und Arten der Prosa Der Kunst
stil : Die Erzählung, die Beschreibung, die Abhandlung. Der Dialog. Lese
stücke zu den Gattungen des S tils: Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen, 
Plataea im Peloponnesischen Kriege, Julius Caesar (von Mommsen), die 
erste Seeschlacht der Römer (Erzählung). Ein Prairiebrand, der Ausbruch 
des Vesuv, der Schneesturm im Hochgebirge, eine holländische Landschaft 
(Beschreibung). Die Kunst, jeden Tag glücklich zu sein. Die Schule des 
Lebens. Die Worte des [Glaubens (Abhandlung). Scipio und Hannibal 
(Dialog). Kk. Heinrich G. Némettan és olvasókönyv I. k.



T örtén e t, hetenkint 3 óra. A rómaiak története. Az itáliai félsziget rész
letes topográfiái és physikaí ismertetése és jelentősége az ókori népek mive- 
lődési történetében. A római hatalom fejlődése a köztársaság korában, Róma 
mint községi szervezet. Róma mint itáliai nagyhatalom. Róma mint 
világbirodalom. Az egyes korszakok mivelődési története. A hellén-római 
miveltség általános elterjedése. A császárok kora a római birodalom bukásáig. 
A római birodalom földrajzi áttekintése a császárok korában. Középkor: A 
népvándorlás kora. A középkori intézmények: a keresztyénség és pápaság, 
a felújított nyugot-római császárság és a hűbériség fejlődésének kora. Kk. 
Kiss Lajos: Ókor és középkor. Történeti térképek.

M e n n y iség ta n , hetenkint 4 óra. Számtan : Kéttaguaknak magasabb positiv, 
egész hatványai. Pascal-féle háromszög. Számtani haladvány. Négyzetgyök és 
az ismeretlenek kiszámítása másodfokú egyenletekben. Köbgyök. Számolás 
gyökjelekkel. Elsőfokú egyenletek két és három ismeretlennel. Mértan: A 
planimetria főtételei. Kk. Moőnik-Klamarik-Wagner.

T e rm észe tra jz , hetenkint 2 óra. A növények morphologiája az őszi flóra 
alapján. A növénytest szöveti szerkezete s életműködései. A növények rendszeres 
csoportosítása; mesterséges és természetes rendszer. A virágtalan és virágos 
növények főbb csoportjainak képviselői. Herbáriumok készítése, kirándulások. 
Kk. Dr. Roth-Schuch „A növénytan alapvonalai“.

T o rn a , hetenkint 2 óra. Tananyag: A szabadgyakorlatok tovább fej
lesztése, összetett szabadgyakorlatok ellenoldalu mozdulatokkal, súlyzókkal és 
rövid bottal. A támadó es védő állás gyakorlása. A katonai rendgyakorlatok 
nehezebb nemei. A szergyakorlatok fokozatos fejlesztése. Kötélhúzás, távugrás, 
játék és korcsolyázás. Menetgyakorlatok.

VI. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Klein Pál.

V a llá s , hetenkint 2 óra A keresztyén egyház története Kristus urunk 
születésétől a hitjavitásig. Kk. Pálffy J.

L a t in  n ye lv , hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések; a „quum“ külön
böző fajai; — a feltételes és óhajtó mondatok; — Oratio obliqua; — a parti- 
cipiumok használata, Gerundium, Gerendivum, Supinum s. a. t. — Olvas
mány: Sallustius Crispus „De conjuratione Catilinaria“. Hindy Mihály kia
dása szerint. — Ciceronis „Oratio pro Archia poéta. — Virgilii Aeneidos 
liber I. I —33 vers. — liber II. és liber VI. Kk. Némethy Geyza. Mind ezek 
magyarázva, fordítva és részben cmlézve. Hetenkint irály gyakorlatok.

G örög  n ye lv , hetenkint 5 óra Az attikai alaktannak s különösen az 
igeragozás tanának teljes átismétlése s folytonos gyakorlása. Az ión és dór 
nyelvjárások sajátságai előkészitésül Homeroshoz, gyakorlati utón. Olvas
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mányul Xenophon Apomnemonaimatájából 2 fejezet, Tyrtaios harczi 
elégiái, számos epigramma a görög Anthologiából s Anakreonnak nehány 
megfelelő dala. Kézikönyv: dr Maywald József, görög olvasókönyvének II. 
része s Dávid görög nlyevtana.

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 3 óra. Költői olvasmány: Shakespeare Julius 
Caesar-ja. A tragoedia tárgya, tartalma, tragikuma, cselekvénye, szerkezete. 
A drámai jellemek. A rhetorikából a prózai műfajok elmélete. A történet
írás és szónoki beszéd. Ezek elmélete s történeti fejlődése különösen a görög, 
latin és magyar irodalomban. Megfelelő olvasmányok : A Hunyadiak harczai 
a török ellen. Hunyadi János. Mátyás kirá'y. Pitt beszéde a rabszolgakeres
kedésről. Perikies beszéde az athenei népgyülésen. Antonius beszéde Caesar 
holtteste felett. Védelem P. T. számára. Perikies emlékbeszéde a háború 
első halottai felett A történelmi vizsgálatról Demosthenes.

N é m e t n ye lv , hetenkint 3 óra. Poétika. Az epikai, lyrai és drámai köl 
tészet elméletének főbb tételei olvasmányok alapján Részletesen péld. a 
balladák és románezok értelmezése, vers és költészettani magyarázata részben 
emléke]tetése. A német ballada története különös tekintettel Bürger, Herder, 
Goethe és Schillerre. Nagyobb olvasmányok: Schiller- Wilhelm Teli és 
Lessing — Mina von Barnhelm. A haladókkal havonkint egy önálló házi dol
gozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások magyarból németre. 
Kk. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv II. rész és német balla
dák és románezok I. és II. rész.

T ö rtén e t, hetenkint 3 óra. A középkor története. Az újkorból: Talál
mányok, fölfedezések, a reformáczió. A Habsburgok világbirodalma, V. Ká
roly, Luther Márton, Zvingli Hudrik, Kálvin János I. Ferdinánd és II 
Miksa uralkodása VIII. Henrik uralkodása; VI. Eduard, Tudor Mária. Lo
yola Ignácz, a jesuita rend. II. Fülöp uralkodása; a németalföldi szabad- 
ságharcz.

M en n y iség ta n , hetenkint 3 óra. Számtan: A hatványozás általánosítása 
Negativ kitevők 'és alkalmazások a tizedes számrendszerben. Törtkitevők. 
Brigg-féle logarithmusok. Műveleti szabályok. Logarithmusok kiszámítása 
és1 számítás logarithmusokkal M é r t a n ;  Sikháromszögtan: A hegyes szög 
függvényei kapcsolatkan a derékszögű háromszög kiszámításával. A szögfügg
vények értelmezése tetszőleges szögekre. Szögek összegének és különbségének 
függvényei. Ferdeszögü háromszögek Stereometria: Azon bevezető fogalmak 
és tételek sora, melyek a felszín és köbtartalom kiszámítására szükségesek. 
Szögletes testek mérése (a prismatoid kizárásával) Kk. Moénik-KlamarikzWagner.

T erm észe tra jz , hetenkint 3 óra. Az állat életműködései általában ; az 
állatok és növények közti különbség. Az állatok szervei és szervrendszerei. 
Az állatok rendszeres csoportosítása. Az egyes osztályok nevezetesebb kép
viselőinek leírása, különös tekintettel hazánkra s a közéletben előforduló gya
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koribb állatéleti jelenségekre. Kk. Dr. Roth — Dr. Vángel „Az állattan alap
vonalai.“

T orn a , hetenkint 2 óra. A tananyag ugyanaz mint az V. osztályban.

VII. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

V a llá s , hetenkint 2 óra. A magyarhoni prot. egyház története a leg
újabb időig. K. k. Pálffy I.

L a tin  n ye lv , hetenkint 6 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentartása mel
lett olvastatott: Giceronis oratio pro Milone; in Catilinarn L és IV. — Vir- 
gilii Aeneidos liber VI. Horatii Flacci ódáinak első és második könyvéből 
17 óda. Kk. Gyurits Antal. — M. Tullius Cicero válogatott leveleiből és 
pedig: „Ad familiäres 15; — ad Attieum 9, összesen 24 levél. Kk. Kö- 
pesdi H. Sándor. — Mind ezek elemezve, magyarázva, fordítva és részben 
emlézve. — Hetenkint irálygyakorlatok.

G örög n yelv , heti 5 órában. Az attikai dialektus alaktanának rendsze
res összefoglalása s vele kapcsolatban a homerosi alaktan összehasonlító 
alapon. Olvasmányul alaki és tárgyi szempontból tüzetesen elemeztetett az 
Odyssea I. éneke (1—324 sorig), VI. éneke (1—331 sorig) és IX. éneke 
(1—505 sorig). Az olvasmánynyal összefüggésben előadatott a görög mytho- 
logia, a görög mondakörökkel kapcsolatban az epos irodalom fejlődése s a 
régiségtannak a homerosi korra vonatkozó számos fejezete (a hőskori ház, 
a hőskori hajó, Ithaka földjének leírása, az Odyssea világnézete stb.). Kézi
könyv: dr. Csengeri I. Homeros Odysseája bő szemelvényekben s Dávid gö
rög nyelvtana.

M a g y a r  n ye lv , hetenkint 3 óra. A magyar irodalom története 1711-ig. 
K k.: Beöthy Zsolt. A drámai, epikai és lyrai költészet. K. k .: Névi László. 
Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli dolgozatok.

N ém e t n ye lv , hetenkint 3 óra. Goethe-Hermann és Dorothea. — Iro
dalomtörténet főbb vonásokban olvasmányok alapján — a hajdankortól 
Klopstockig. A haladókkal havonkint egy önálló házi dolgozat, kezdőkkel 
iskolai dolgozatok, még pedig fordítások magyarból németre. Kk. Heinrich 
Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv III. rész.

T örténet, hetenkint 2 óra Az újkor története rövid áttekintésben. Kk. 
Szilágyi, Politikai földrajz: Európa jellemzése. Az egyes európai államok 
politikai, társadalmi és gazdasági állapota. Kk. Varga O ttó: Politikai földrajz.

M e n n yiség ta n , hetenkint 3 óra S z á m t a n :  A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk (pl. tőke-, lakos
ság felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai haladvány, különös 
tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. M é r t a n :  A pont coordinátai. Két 
pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása. A ste- 
reometria befejezése. A gömb. K. k. Moénik-Klamarik. Wagner.
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T erm észe tta n , hetenkint 4 óra. Bevezetés. Mechanika Akusztika és 
Optika. Kk. Gzógler Alajos.

T orn a , hetenkint 2 óra. Tananyag: Szabadgyakorlatok súlyzókkal, rö
vid bottal és rúddal. Súlyemelés, súlydobás, rúdugrás, kötélhúzás. A ka
tonai rendgyakorlatok befejezése. Szergyakorlatok a rendelkezésre álló sze
reken Játék és korcsolyázás. Menetgyakorlatok

VIII. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Grósz Ernő

V allá s , hetenkint 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kk Batizfalvy J.
L a tin  n ye lv , hetenkint 5 óra — A mondattan fontosabb részeinek 

ismétlése mellett olvastatott: Ciceronis „de officiis“ liber I. 1—31. és 42. §§ 
Horatii Flacci: Satirarum liber I. 1, 4, 6, 9, 10. — Liber II. 1, 2, 6, 8. 
— Epistolarum liber 1. 1, 2, 10, 16, 19, 20. — Liber II. 1, 2 és: „De arte 
poetica. — Carminum liber III. 1, 2, 3, 4, 5. — Liber IV. 2, 7. — Epo- 
don : 2. Kk. Gyurits Antal. — Cornelii Taaiti: Annalium liber I. Kk. 
Budavári József. — A római irodalom történetének vázlata. — Hetenkint 
irálygyakorlatok

G örög nyelv , heti 4 órában. A görög alak- és mondattannak gyakor
lati ismétlése. Olvasmányul elemeztetett az Ilias III. éneke (1—420 sorig),
VI. éneke (369—529 sorig), VII. éneke (I— 322 sorig) és Sophokles Antigo 
neje (1—525 sorig).

Az olvasmányokkal kapcsolatban előadatott a trójai mondakör s a gö
rög eposirodalom fejlődése. Homeros és a cyclicusok, a homerosi kérdés, 
Homeros eposainak meséje és szerkezete, a naiv epos jellemzése, továbbá a 
görög drámairodalom fejlődése, különös tekintettel Sophoklesre; Sophokles 
élete és működése, műveinek méltatása. Kézikönyv: dr. Csengeri I. Home
ros Iliasa bő szemelvényekben és Sophokles Antigonéjának Teubner-féle 
szövegkiadása.

M a g y a r  n yelv , hetenkint 3 óra. Magyar irodalomtörténet Bessenyeitől 
a jelen korig. Kk. Beöthy Zsolt. Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli 
dolgozatok.

N ém e t n yelv , hetenkint 2 óra. Német irodalomtörténet Klopfstocktól a 
jelenkorig. Kk.: Heinrich Gusztáv: „Deutsches L ehr-und Lesebuch.“ Olvas
mányok, szavalmányok. írásbeli dolgozatok.

T örténet, hetenkint 3 óra. Magyarország oknyomozó története. Kk. 
Varga Ottó és Horváth Mihály.

T erm észe tta n , hetenkint 4 óra Chemiai alaptörvények. Hőtan, Elek
tromosságtan és a Kozmographia elemei. A VII. osztály penzumának átis
métlése. Kk. Czógler Alajos.

B ö lc sé sze ti e lö tan , hetenkint 3 óra. Psychologia és Logika. Kk. dr. 
Beck-Greguss.
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M en n yiség tan , hetenkint 2 óra. Combinatiók és binominális együttha
tók. Perniutátiók és variátiók. A mathematika legfőbb tanainak ismétlése. 
Kk. Moőnik-Klamarik-Wagner.

T o rn a , hetenkint 2 óra. A tananyag ugyanaz mint a VII. osztályban.

Nem kötelezett tantárgyak.
F ra n ca in  n ye lv , a kezdőkkel hetenkint 2 óra. Kk. Ch. Ploetz: Cours 

élémentaire de grammaire fran^aise. Étude de la grammaire par la langue. 
Tanította Votisky Károly

S z a b a d k é z i ra ja , az algymnásiumban hetenkint 1 óra. Részt vett össze
sen 25 tanuló Tanította Kiszelly Ervi.i

A n g o l n yelv , hetenkint 3 órában. Az angol alaktan elsajátítása gyakor
lati alapon. Olvastatott, Lamb után Shakespeare Romeo és Juliet-jének s 
Macbethjének regéje.

Z o n g o ra - és o rg o n a -ta n itá s , a leendő néptanítók számára. Tanította 
Bayer Károly Samu, ev. elemi tanító és organista.

írásbeli dolgozatokul feladott tételek  a magyar és
ném et nyelvből.

A a  V. o sz tá lyb a n . I. A m a g y a r  n y e l v b ő l .  Az első hét Késmár
kon. Párhuzam „V. László“ és a „Walesi bárdok“ közt. Halasztás rósz szo
kás. A jó nevelés a legjobb örökség. Caesar jellemzése Az aratás. Az ak- 
tiumi ütközet és a monarchia megállapítása. A „Tetemre hívás* tartalma és 
alap eszméje. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

A  V I . o sz tá lyb a n . A hunok és Attila. Arábia, az arabok és Mohamed, 
A történelem tanulásának haszna. A rabszolgakereskedés igazságtalan. (Pitt 
beszéde nyomán.) Az expositio Julius Caesarban. A tragoedía szerkezete. 
(Példákkal Julius Caesarból). Mikes Kelemen mint történetiró. Perikies be
szédének vázlata. Minő helyet foglal el a történeti regény a történetírásban?

V I I .  o sz tá ly . Uj év, uj feladat. — Gondolatok a Thököly vár alatt. — 
Nevetséges helyzetek. — Vizsga előtt (monolog). — Szülőföldem egy mon
dája. — Az ifjúkor éveinek becse. — Ócskái László halála (,,Ócskái László“ 
ez. ének nyomán). — Szabad tárgy — Fordítás németből: „Herzog Ernst“ 
von Ludwig Uhland — A tanév végén.

A  V i l i  o sz tá lyb a n . Fordítás németből: „Die drei Einheiten im Drama“ 
von A. W. Schlegel. — „Magyarország állapota“ . Széchenyi I. „Világ“ ez. 
műve nyomán. — Szülőföldem képe — Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy 
Sándor (párhuzam). — Kölcsey F. „Zrínyi dalának“ méltatása. — „Árpád 
csatája Vidinnel“ Vörösmarty M. után. — Fordítás németből: „Konradins 
Ende“ von Fr. v. Raumer. — Szabad tárgy. — Magánszorgalmi dolgozatok.
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A z  V  o sz tá lyb a n . A német nyelvből: Die Schwalbe Ungarns Boden
beschaffenheit. Die Flucht des Marius. Caesars Tod. Die Kunst, jeden Tag 
glücklich zu sein. Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen (frei nach Jean 
Paul). Die Worte des Glaubens: Inhalt und Gedankengang.

A  V I. o sz tá lyb a n . Der Sänger nach Goethe. Beschreibung eines 
Ausfluges. Der Nutzen der Eisenbahn überwiegt den Schaden derselben. In 
halt, Grundidee, Charakteristik der Person eines guten Romanes. Mittelstand, 
ein gold’ner Stand. „Der brave Mann“ von Bürger und „Johanna Sebus“ 
von Goethe (ein Vergleich). Warum ist die Ehrfurcht vor dem Alter so na
türlich? Inhalt, Idee, Charakteristik der Personen in dem Gedichte „Das Ge
witter“ von G. Schwab. Wilhelm Teil von Schiller. Inhalt, Grundidee, Auf
bau, Charakter der Hauptpersonen. Der Kampf mit dem Drachen, nach Schiller.

A  V I I  o sz tá lyb a n . Die drei Indianer, von Lenau, Inhalt, Idee, Charak
teristik. Der Handschuh, von Schiller, Gedankengang, Gliederung und Dar
stellung. Hermanns Charakter in Goethes Hermann und Dorothea. Wie 
kann der Schüler den guten Ruf der Anstalt, die er besucht, fördern? 
Hermanns Eltern, in Goethes Hermann und Dorothea, Charakteristik. Der 
Apfel fällt nicht weit vom Stamm. An was mahnt uns die 15. Märzfeier? 
Inter arma silent musae. Nathan der Weise von Lessing, Inhalt, Idee, Cha
rakteristik.

A  V I I I .  o sz tá lyb a n . Fordítás m agyarból: „Levél4 Mikes Kelementől. 
„Uebung macht den Meister.“ Fordítás m agyarból: „Egy ledőlt diófához ” 
Baróti Szabó Dávidtól. Das sind die Weisen, die vom Irrthum ; die beim 
Irrthum verharren, das sind die Narren Fordítás magyarból: ,,Parainesis“ 
Kölcsey Fereucztől. Fordítás magyarból: „A balladáról“ Greguss Ágosttól. 
Fordítás magyarból : ,.Árpád csatája Vidinnel“ Vörösmarty tói. Fordítás ma
gyarból : „Vajda Péter“ Erdélyi Jánostól. Szabad tárgy
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VI.

Az 1896—97. tanévben követett tanterv átnézete a heti
óraszámot tekintve.

Fo
ly

ó 
sz

.

Tantárgyak
O s z t á l y

Ö
ss

ze
g

I. II. in. IV. V. VI. VII. VIII.

1 Vallástan . , . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Latin nyelv . 7 6 - 6 6 6 6 5 49
3 Görög nyelv . •- — 7 5 5 5 4 19
4 Magyar nyelv . . 5 5 4 4 3 3 3 3 30
5 Német nyelv . 2 2 2 3 3 3 3 2 20
6 Történelem . — — 4 3 3 3 2 3 18
7 Földrajz . . . . 3 4 2 — — — — — 9
8 Mathematika . . . 3 3 3 3 4 3 3 2 24
9 Természettan — — — — — — 4 4 8

10 Természetrajz — — — 3 2 3 — — 8
11 Rajzoló geometria . 3 3 2 2 — — — — 10
12 Bölcsészeti elötan . — — — — — — — 3 3
13 Szépírás . . . . 1 1 — — — — — — X

14 T o r n a ........................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
15 É n e k ...................... 1 1 1 1 — — — — 4

28 28 28 28 30 30 30 30 232
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A tanuló-ifjuság 1896—97. évi létszámának kimutatása.
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I 
13
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14
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15
 

„
16
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17
 

„
18

 „
19

 
„

életévet betölt tte

i. 58 2 26 27 7 — 25 5 13 2 — 15 2 58 — 2 24 19 13 2 — — — — — — 60

ii. 41 3 19 21 4 — 21 7 7 — — 9 1 2 41 — — 1 24 11 6 2 . . . — — — — 44

in . 36 — 20 12 4 — 16 9 7 — _ 4 — 3 33 — — — 3 18 8 7 36

IV. 35 — 16 14 5 — 18 .2 10 — — 5 — — 35 — — — — 2 10 14 9 — — — - 35

V. 33 1 16 15 3 — 15 8 6 — — 5 — 4 30 — — — — — 1 13 14 3 3 — — 34

VI. 39 1 24 14 2 — 14 10 11 — — 5 — — 40 — — — - — — - 20 10 7 2 1 40

VII. 28 — 16 10 2 — 10 10 4 3 - 1 — — 28 1 8 13 3 3 28

VIII. 29 — 19 8 2 — 10 8 7 — — 4 — —  : 29 — — — — — — - 7 9 5 8 29

összesen
299 7 156 121 29 129 59 65 5 — 48 1 1  1 1 294 — 2 25 46 44 27 36 44 28 32 10 12 306

306 306 306 306 306
í
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VIIT.

A tanulók statisztikai kimutatása (születési helyük)
szerint.

O s z t á l y I- II. m. IV. V. VI. VII VIII

Ös
sz

e
se

n

Abauj-Torna . . . . 2 3 4 _ _ -■ ... 1 _ 10
A r a d ................................ — — — — — — 1 — í
Á r v a ................................. — — — — 1 1 — 1 3
B á c s ................................ — — — 1 — 1 — 2
B é k é s ........................... , 1 — — 2 1 1 1 6
Bereg-Ugocsa . . . . 1 — — — — — — — 1
B i h a r ................................. — 1 — — 1 — — — 2
B o r s o d ........................... 2 — 1 — — 1 — — 4
Csongrád ........................... — — — 1 — — — 1
Fehér ................................. — — 1 — — 1 — — 2
Gömör-Kishont . . . . 2 4 1 2 2 — 2 — 13
H a jd ú ................................. 1 1 1 — — 3 4 2 12
H e v e s ................................. — — 2 1 1 2 3 3 12
Jász.-N.-K.-Szolnok . . — 1 — 2 1 — 1 3 8
Liptó . . . . . . . 3 4 4 5 1 3 1 3 24
M árm aros........................... 1 2 2 — — 1 — — 6
N ó g r á d ........................... 1 — — 1 — — — — 2
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 1 3 3 — 2 2 — — 11
Pozsony ........................... - 1 — — — - 1 — 2
Sáros ................................. — — — — — 1 1 1 3
Somogy . . . . . — — — — — 1 — — 1

\ S z a b ó ié i ........................... 1 — — 2 1 3 2 3 12
S zathm ár........................... 3 1 — — 1 1 — 1 7
Szepes ................................. 22 13 10 13 9 9 6 4 86
Tolna . , ...................... — — — — 1 1 — 2 4
T o r o n tá l ........................... 1 1
T u r ó c z ........................... 1 — — 1 — — — — 2
U g o c s a ........................... — 1 — — — — — — 1
U n g ................................ — — — — 1 — - — 1
Z e m p lé n ........................... 4 2 4 1 3 2 1 — 17
Z ó l y o m ........................... 2 — — — — 1 1 1 5
G á c so rsz á g ...................... — 1 — — — 1 — — 2
K é s m á rk ........................... 11 6 3 7 5 5 1 4 42

Összesen 60 44 36 35 34 40 28 29 306
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IX.

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt:
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tisztviselő

i . 15 17 11 6 9 2 60
i i . 11 13 3 9 3 5 44

i n . 10 7 10 4 2 3 36
IV. 10 11 4 5 2 3 35
V. 12 1 0 2 6 2 2 34

VI. 14 10 5 3 4 4 40
VII. 4 12 2 2 4 4 28

VIII. 8 8 6 4 2 1 29

Összesen 84 88 43 39 28 24 306

X.

Ifjúsági egyesületek.
A  m a g y a r  ön képzőkör Votisky Károly tanár elnöklete alatt 32 taggal a

VII. és V ili. osztály tanulóiból a tanév elején azonnal megalakult. Tisztviselői 
voltak: alelnöki Koczogh András VIII o. t., főjegyző: Bodnár Sándor VIII.
o. t., aljegyző: Makai Márton VII. o. t. utóbb Vajó Sándor VII. o. t., fő
titkár: Tátray Gyula VIII. o. t ,  altitkárok: Nyiri Dániel és Kálmánchey Endre
VII. o. t ,  főkönyvtáros: Máté Károly Vili. o. t., alkonyvtárosok: Hoffmann 
Adolf VIII. és Bruoth János VII. o. t., pénztáros: Mészáros Béla VIII. o. t ,  
ellenőrök: Horváth Sándor V ili. és Kiszelty Géza VII o. t.

A kör ez évben összesen 19 rendes, egy alakuló és egy záró gyűlést 
tartott. Bírálat alá került összesen 16 mű ; minden művet 2—2 tag birált; 
tehát a kör gyűlésein összesen 32 bírálat, olvastatott fel; azonkívül 2 mű 
ellenbirálat alá került. A művek közül méltánylást nyert 8, tudomásul szol
gált 6, elvettetett 2. A kör tagjai azonkívül 4 felolvasást tartottak, melyek 
jegyzőkönyvi dicséretet nyertek. Az Írásbeli bírálatok közül 1 „dicséretben“ 
részesült. A rendes gyűléseken felolvasott munkák, bírálatok és ellenbirála- 
tok összes száma 54. A szavalatok közül dicséretet nyert 6, méltánylást 12, 
tudomásul szolgált 8.
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Az október 10-iki gyűlés az aradi vértanuk emlékének volt szentelve, 
mely alkalommal Koczogh András VIII. o. t., emlékbeszédet mondott és a 
vértanuk gyászos kivégeztetésének történetét olvasta fel, Duda Árpád VIII. és 
Vajó Sándor VII. o. t. alkalmi költeményeket szavaltak.

A reformátió ünnepén okt. 31-én körünk egy tagja Koczogh András
VIII. o. t. Sántha Károlynak ez ünnep alkalmára irt imáját mondta el, Vajó 
Sándor VII. o. t. pedig Gegus Dánielnek „Oda a reformatio emlékünnepére“ 
czimű költeméyét szavalta.

Márczius 15-ikének évfordulóját körünk az ifjúsági zene- és énekkar 
közreműködésével változatos műsorral a szokott ünnepélyességgel tartotta 
meg rendkívüli nagyszámú közönség részvétele mellett, mely alkalommal 
Koczogh András alelnök VIII. o. t. „A honvédsereg megalakítása 1848-ban 
ez. felolvasást tartotta, Vajó Sándor VII o. t. „Ezer év márcziusa“ ez. költe
ményt szavalta Bartók Lajostól, utána Duda Árpád VIII. o. t. szavalta Pósa 
Lajos „Kódolás“ ez. nagyhatású költeményét s végül ugyancsak Vajó Sándor 
szavalta el az ünnepély méltó befejezéséül Bartók Lajos „Örök harcz“ ez 
mély érzésű költeményét.

Márczius 20-án körünk Kossuth L. halálának évfordulóját ünnepelte 
meg, mely alkalommal Koczogh András alelnök „imát“ mondott, Duda Árpád
VIII. emlékbeszédet tartott és végül ugyancsak Koczogh András szavalta Pósa 
Lajosnak „Éjjeli látomás“ ez. Kossuth Lajosra vonatkozó költeményét.

A kör ez évben a következő kérdésekre hirdetett pályázatot :
A nyelvújítás korszakából, „Költészet a nyelvújítás korában“ ez évre 

megfejtésül maradt:
1. Kölcsey Ferencz élete és művei. Kölcsey mint a nyelvújítási korszak 

aesthetikusa. Az „Élet és Literatura“ ez. kritikai folyóirat hatása a szép- 
irodalomra.

2. b. Jósika Miklós és a magyar regényirodalom megalapítása.
3. „Ómár és Ida“ . Vörösmarty „Eger“ ez. eposza egy epizódjának (II. 

ének) széptani fejtegetése.
4. Irodalmunk a reformatio korában, főtekintettel a vallásos lyrára. A 

reformatio általános hatása a magyar irodalomra.
5. Széptani tanulmány Arany János „Családi kör“ ez. költeménye felett.
6. Arany János „Fiamnak“ ez. költeményének széptani fejtegetése.
7. A „Cerhalom“ széptani fejtegetése.
A jutalom csak absolut becsű munkának adatik ki.
Beérkezett összesen 6 pályamű: az I. sz. kérdésre 1, a II. sz. 2, a IV. 

sz. 1, az V. sz. 1 és a VI. sz. kérdésre 1 mű. Jutalmat nyertek az I. sz. 
pályamunka: „Kölcsey Ferencz élete és művei“ szerzője Duda Árpád VIII.
o. t. és a 2. sz. m ű : „b. Jósika Miklós és a magyar regényirodalom meg
alapítása^ szerzője Engel Géza VIII. o. t.

4
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A  hör k ö n yv tá ra  ez  évben vé te l ú tjá n  a  következő m üvekkel g y a r a p o d o tt  
Pósa Lajos: Édes anyáin, költemcuyek 1 k 
Ferenczy Zoltán: Petőfi életrajza, 3 k.
Gyulai P á l: Vörösmarty életrajza, 2 péld.
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis tükre, 4 péld.
Budai Ferencz: Magyar irodalmi olvasókönyv, 1 k
Hegedűs István: Összefüggő részek Thukydides műveiből, 1 k.
Gsengeri J . : Aeschylos Agamemnonja, t k.
Végh A rthur: Tanulmányok, 1 k.
Bánó Je n ő : Mexikói utazásom, 1 k.
Jámbor Lajos: Ezer éves hazánk története, 1 k.
Jókai M. : Fekete Gyémántok, 3 k.

,, „ Szomorú napok, 1 k.
„ „ Mire megvénülünk, 1 k.
„ „ Hétköznapok, 1 k.
„ „ A ma, 1 k.
„ „ A kőszívű ember fia, 2 k.

Góbi Im re: Rethorika, t k.
Verne J. Összes m űvei: Délcsillaga, 2 k.
Mummery Róbert: A világjáró angol, l k.
Szalay-Baroti: A magyar nemzet története, 37—55. füzet.
Gracza György: A magyar szabadságharcz története, 51—83. füzet.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának „Irodalmi 

sorozatából“ (189ö. illetmény).
Radó A ntal: Az olasz irodalom története, 2 k.
Ribot T h .: A lelki átöröklés, fordította Holló István, 1 k 
Ruskin: Velencze kövei, fordította Geőcze Sarolta, 1 k.
Ajándék utján: Vörösmarty összes művei, 2 k. diszkötésben, a Franklin- 

társulat ajándéka.
A kör ez évben a következő folyóiratokat és lapokat já ra tta : Vasárnapi 

Újság, Képes folyóirat, Ország-Világ.
V o t i s k y  K á r o l y

tanár, az önképzőkör elnöke.

N ém e t ön képzőkör A német önképzőkör ezen iskolai évben szeptember 
8-ikán Bruckner Károly tanár úr elnöklete alatt alakult meg 45 taggal. A 
kör tisztviselői voltak a következők: Alelnök; Ailmann Jakab Vili. o. b. t . ; 
főjegyző: Tátray Gyula VIII o b. t . ; aljegyző: Walter Elek VI o. b. t . ; fő
titkár: Mózer Gyula VIII. o. b. t ; altitkár Messinger Ármin és Lichtenberg 
Jakab V. o. b tanulók; főkönyvtárnok: Döller Antal VIII. o. b. t . ; alkönyv- 
tárnok : Kiszelly Géza VII. o. b. t . : pénztárnok: Rigó Imre VIII. o. b t . ; 
ellenőr: Bodnár Sándor VIII. o. b. t . ; bizottsági tagok: Engel Géza és Ma-
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tolcsy Gyula VIII. o. b tanulók; Loisch János, Fiedler Rezső és Paksy Ká
roly VII. o. b tanulók; Grósz Ernő VI. o b. t . : Stern Jenő V. o. b. t. A
tagsági díj 1 frt. volt. A kör ezen évben tartott összesen 20 gyűlést, még
pedig egy alakuló, egy bizottsági, 17 rendes s egy zárgyűlést. Beadatott
összesen 15 mű, még pedig 7 prózai és 8 költemény. Az utóbbiak között 
volt 3 eredeti és 5 fordítás A müvek bírálásával 30 hivatalos bírálat foglal
kozóit. A kör méltányolt 10 művet, tudomásul vett 5 művet Azonkívül Alt- 
mann Jakab alelnök az év elején az önképzőkör fontosságáról, az év folya
mán pedig Schiller „Der Taucher“ ez. balladájáról tartott két felolvasást;
mindkettő jegyzőkönyvileg megdicsértetett A szavalatok közül 6 dicséretet 
nyert, 13 méltányoltatott, és 6 tudomásul vétetett. A kör ez évben a követ
kező 4 pályadijat tűzte ki: I. Valamely nevezetesebb német regény aestheti- 
kai méltatása 2. Egy nevezetesebb magyar mű ballada fordítása. 3. Szabadon 
választott tárgyra. 4. Szavalatra. Ezen kívül Bruckner Károly tanár úr mint 
elnök a maga részéről 5 frtnyi pályadijat tűzött ki Schiller „Glocke“ ez. köl
teményének méltatására. Beérkezett 3 pályamunka; az egyik a Glocke mél
tatása; a második Arany János „Sir Patrick Spens ez. balladájának fordítása : 
a harmadih egy novella. A pályaművek közül az első a kitűzött pályadijat 
(10 koronát,), elnyerLe, a második dicséretben részesült; Mindkettőnek szer
zője ; Altmann Jakab VIII. o. b. t. A 3-ik pályamunka tudomásul vétetett. 
A szavalatra pályáztak hárman. Ezek közül, az első dijat (10 koronát) : Herz 
Fülöp VI. o. b. t. A másodikat (6 koronát): Altmann Jakab VIII o. b. t. 
nyerte el. A harmadik szavalat, t. i. Palcsó István VIII o b. tanulóé, jegyző- 
könyvi dicséretben részesült.

L yc eu m i g yorsírókor. A gyorsírás gyakorlati terjesztésére szolgáló 
Gyorsirókör ez évben szeptember 12-én tartotta meg alakuló gyűlését Máté 
Károly VIII. o. b. t. körelnöklete alatt. Az elnökséget tek. Bruckner Károly 
tanár úr ideiglenes elnöksége, után tek. Baltazár Gábor tanár úr vállalta el 
A kör tisztviselői következők voltak : Alelnök és előadó : Altmann Jakab
VIII. o. b. t . ; jegyző: Alapy György VIII. o. b. t . ; pénztárnok: Máté Ká
roly VIII. o. b. t . ; ellenőr: Kálmánchey Endre VII. o. b. t . ; titkár: Kelemen 
Mihály VII. o b t.; könyvtárnok: Paksy Károly VII. o. b. t A kör tagjai
nak száma 34 volt. Ezek kezdőkre és haladókra voltak felosztva. A tagok 
a Gabelsberger- Markovics—féle gyorsírás tanulták még pedig a kezdők heti 
két órában, á  haladók heti egy órában. Tankönyvül a ^kezdők Forrai Soma 
Levelező Írását, a haladók pedig, Forrai S. Vitairását használták. A kör já 
ratta a Budapesti Gyorsírót és Koritsánszky Ottó V. o. b. t. ajándéka folytán 
a „Soproni Gyorsíró“ -t. A kör a gyorsírásban tett előmenetel kimutatására 
1897. május 12-én gyorsíró versenyt rendezett a tisztviselők jelenlétében és 
Altmann Jakab előadó vezetése mellett. A kitűzött dijak közül elnyerték I) 
A h a l a d ó k n á l .  Az első dijat (6 koronát): Kálmánchey Endre VII. o. b. t.; 
1 egész és 4 fél hibával; a második dijat (oklevelet): Gréb Gyula V. o. b. t.

4*
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7 egész és 3 fél hibával. II. A k e z d ő k n é l .  Az első dijat (6 ko ronát)1 
Paksy Károly VII. o. b t 0 egész és 4 fél hibával; a második dijat (5 ko
ronát) Genersich Andor V. o. b. t. 2 egész és 5 fél hibával; a harmadik 
dijat (4 koronát): Húsz Ödön VII. r. b. t. 6 egész és 4 fél hibával; a ne
gyedik dijat (oklevelet): Wünschendorfer Aladár VII. o. b. t. 8 egész és 7 
fél hibával; az ötödik dijat (oklevelet) Puky Miklós IV o. b. t ;  a hatodik 
dijat (oklevelet): Kelemen Mihály VII. o b. t. Az előadónak a kör fáradsá
gáért 60 koronát szavazott meg.

A z  if jú sá g i d a leg y le t ez évben szeptember 10-én alakult meg 28 taggal. 
Még pedig tagja volt a VIII. osztályból 14, a VII. osztályból 8, a VI. osz
tályból 4 és az V. osztályból 2 tanuló. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár, 
alelnöke és karnagya Zvarinyi Andor VIII. oszt. tanuló. A nyilvánosság előtti 
fellépése alkalmával mindenkor kiváló szép sikert tudott felmutatni. Műkö
dése alatt betanult és előadott: 4 indulót, 2 egyházi éneket, 2 gyászéneket, 
2 Choralt, 4 hazafias dalt, 3 classikus darabot és számos magyar nótát

I f jú s á g i  ze n e k a r . A lyceumi zenekar 1896. szeptember havában alakult 
meg 13 taggal. Még pedig tagjai voltak a VIII. osztályból 7, a Vll-ből 2, 
a Vl-ból 2 s az V-ből 2. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár úr, alelnöke 
és karmestere Döller Antal VIII. oszt. tanuló. A zenekar gyakori nyilvános 
szereplése alkalmából szép sikerrel előadott: 2 operát, 7 indulót, 3 dalke- 
ringőt, több tánczdarabot és számos magyar népdalt.

O lvasókör. Az olvasókör szeptember hó 15-én alakult meg tekintetes 
Zvarinyi Sándor igazgató úr elnöklete alatt a Vili. és VII. osztályból 43 tag
gal. Tisztviselői voltak : Koczogh András VIII. oszt tan. felügyelő, Bodnár 
Sándor VIII. oszt. tan. jegyző, Rigó Imre VIII. oszt. tan pénztárnok, Zva
rinyi Andor VIII. oszt. tan ellenőr, Hoffmann Adolf és Schlesinger Mór 
VIII. oszt. tanulók lapfelügyelők.

A kör járatott 4 politikai, 2 szépirodalmi, 2 élez- és egy deáklapot. A 
magyar önképzőkörtől kapott olvasás végett 2 szépirodalmi lapot.

V ivőkor. A vivőkor megalakult 1896. szeptember hó 11 én Topperczer 
Rezső tornatanár úr elnöklete alatt 36 taggal Alelnöke és vivómestere 
Döller Antal VIII. oszt t an,  alvivómestere Máthé Károly VIII. oszt. tan., 
pénztárnoka Rigó Imre VIII. oszt tan., ellenőrök: Greskovits Ernő és Végh 
Sándor VIII, oszt. tan., szertáros: Bodnár Sándor VIII. oszt. tan., alszer- 
táros: Vrchovszky József VII. oszt. tan., jegyző: Matolcsy Gyula VIII. oszt. 
tan., aljegyző: Blcha Mihály VII. oszt. tanuló.

A vivóórák úgy a haladók-, mint a kezdőkkel hetenként kétszer tar
tattak ; és mig a haladók magukat a csel- és elővágásokban, a párvivásban 
és manchettevivásban gyakorolták, addig a kezdők az iskolát, vágásokat és 
védéseket tanulták. Az eredmény minden tekintetben megfelelő volt.

T o rn a - és v ivőkor. Intézetünk modern berendezésű tornacsarnokában 
ez évben is űzetett rendszeresen és minden fennakadás nélkül a tornázás a



53

miniszteri utasítás és tanterv szerint. Az iskolaépület mellett levő, elég 
tágas játszótér bőven nyújtott módot újainknak a játékok űzésére. És mi 
örömmel is néztük, ha szabad óráikat az iskola udvarán — hol rendesen 
felügyelet alatt voltak — töltötték ezen nemes és testedző foglalkozásban. 
Télen pedig rendelkezésükre állott az iskola által, tisztán tanulóink számára 
fenntartott jégpálya, hol szintén felügyelet mellett űzhették ezen szórakoztató 
és egyszersmind testedző sportot

A testnevelés hathatósan még az által is emeltetett, hogy intézetünk 
felső osztályaiban külön t o r n a -  és külön v i v ő k  ö r alakult, mely körök 
Topperczer Rezső elnöklete és vezetése alatt az egész iskolai éven át sikerrel 
működtek is.

Junius hó !3-án d u. 3 órakor tartatott meg a játszótéren a felügye
lőség, tanári kar és nagyszámú közönség jelenlétében az i n t é z e t i  t o r n a 
v e r s e n y  következő sorrendben A) Felvonulás kettős rendekben kürt- és 
dobszó mellett. B) Oszlopokba való felállás. G ) A Hymnusz eléneklése. D) Sza
badgyakorlatok E) V e r s e n y ,  és pedig: a) Futás: 1) az I—IV. osztály két 
csoportban 100 m távolsággal; 2) az V—VIII. oszt. két csoportban 150 m. 
távolságban b) Ugrás: 1) I—IV. osztály két csoportban magasugrásban; 
2) V—VI. osztály távugrásban; 3) VII—VIII. osztály rúdugrásban, c) Súly
dobás a VII—VIII. osztály. Ezen versenyek alatt c s a p a t t o r n á z á s  a 
I II—VIII. osztály a korláton, nyújtón és lovon. F) Vivás a vivókörrel. 
G) Mintacsapat-tornázás és -verseny a korláton és nyújtón a tornakor ré
széről. H) Oszlopokba felállás. I) Dijak kiosztása. K) A Szózat eléneklése- 
L) Elvonulás.

A verseny eredménye:
a) F u t á s b a n :  Első dijat nyert: Fehér István I. oszt tanuló, Görgey 

Lajos III oszt. tanuló, Stefány Gyula VI. oszt. tanuló. Második dijat nyert: 
Oszvald Albert I. oszt tanuló, Gaszner Lázár III. oszt. tanuló, Sulyok János 
VIII. oszt. tanuló. Harmadik dijat nyert: Takács Gyula II. oszt. tanuló, 
Záborszky Árpád IV. oszt. tanuló.

b) M a g a s u g r á s b a n .  Első dijat nyert: Tóth József II oszt. tanuló, 
Görgey Lajos III. oszt. tanuló, Sulyok János VIII. oszt. tanuló. Második 
dijat nyert: Takács Gyula II. oszt. tanuló, Repper Tivadar IV. oszt. tanu ló , 
Puky Pál VII oszt. tanuló. Harmadik dijat nyert: Fábry Győző II. oszt. 
tanuló, Varga Pál III oszt. tanuló, Hápka Péter III. oszt. tanuló, Stefány 
Gyula VI. oszt. tanuló.

c) R ú d u g r á s b a n  az első dijat Káldy Imre VII. oszt. tanuló, a má
sodik dijat Rokiczky Kornél VII. oszt tanuló, a harmadik dijat Reim Iván 
VI. oszt. tanuló nyerte.

d) S ú l y  d o b á s b a n  az első dijat Káldy Imre VII. oszt. tanuló, a 
második dijat Streimelvöger Mihály VI. oszt. tanuló, a harmadik dijat Duda 
Árpád VIII. oszt. tanuló nyerte.
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e) K o r l á t o n  az első dijat Sulyok János VIII. oszt. tanuló, a máso
dik dijat Puky Pál VII. oszt tanuló, a harmadik dijat Káldy Imre VII. oszt. 
tanuló és Streimelvöger Mihály VI. oszt. tanuló nyerte.

f) N y ú j t ó n  az első dijat Puky Pál VII. oszt. tanuló, a második dijat 
Sulyok János VIII. oszt. tanuló, a harmadik dijat Streimelvöger Mihály VI 
oszt. tanuló és Dömötör János VI. oszt. tanuló nyerte.

g) S ú l y e m e l é s b e n  Göndör  Béla VIII. oszt. tanuló tüntette ki magát
A dijak díszes oklevél alakjában osztattak ki.
A nagyszámú közönség 2Y8 órán át élénk figyelemmel kisérte a külön 

böző mutatványokat s lelkes éljenzéssel és tapsokkal jutalmazta az ifjakat s 
teljes elismeréssel a buzgó és fáradhatlan tornatanitót, tek. Top perczer Rezső 
urat.

T o rn a k ö ri je len té s  az 1896— 97-iki évről. A lyceumi ifj. tornakor ez 
éven is megalakult a felsőbb t. i. a V III, VII., VI és V. osztályok tanulóiból. 
Szeptember hó 8-án tartotta alakuló gyűlését. Megalakult 51 taggal. Elnök
nek: Tek. Topperczer Rezső tornatanitó urat választotta meg a kör. Az ifj. 
részéről tisztviselői voltak: alelnök: Sulyok János VIII. o. t., előtornázók: 
Duda Árpád, Greskovits Ernő VIII., Puki Pál és Káldy Imre VII. o. tanulók, 
Pénztárnok: Rigó Imre VIII. o t., jegyző: Máthé Károly VIII. o. t., zászló
tartó: Mózer Gyula VIII. o. t., bizottsági tagok: Matolcsy Gyula VIII., Vajó 
Sándor VII. és Barcsa Mihály VI. o. tanulók, továbbá kürtösök voltak: Kónya 
Károly, Papp Gedeon VI. o. t., dobosok: Grósz Ernő, Streimelvöger Mihály 
VI. o. tanulók

A k ö r  r u h á z a t a .  A kör tagjai egyenruhát viseltek. Fekete posztóból 
készült huszársapkát K. T. K. (késmárki tornakor) felirattal ellátott rózsával 
Ugyan olyan anyagból blúzt és nadrágot. A blúz hajtókája bordóbársonynyal 
volt díszítve és rajta egy-egy arany fonásu heresztbe fektetett súlyzó volt fel- 
varrva, mint a kör jelvénye. A vállon valamint az ujjákon aranydíszités, a 
nadrágban pedig oldalt bordóbársony-betét volt. Ezen egyenruha mellett min
den tagra kötelező volt még egy fehér tornaing, egy kék öv és tornaczipő.

A k ö r  m ű k ö d é s e .  Az év folyamán tartott a kör 36 tornaórát, ezen 
órák közül 23 bent volt a csarnokban, 13 pedig kint a tornatéren tartatott 
meg. Három közgyűlést és három bizottsági gyűlést, a mely gyűléseken a kör 
ügyei tárgyaltattak. Kirándulást tett a kör május hó 2-án Lőcsére és Iglóra. 
Azonkívül kivonult 3 Ízben. Tartott még a kör junius 13-án a tornavizsga 
alkalmával egy disztornazást versennyel egybekötve. (A verseny eredménye az 
osztályok versenyénél.)

A k ö r  v a g y o n a .  Begyült a tagoktól 50 kr. tagsági dij mellett 25 frt 50 kr.
ajándék u t j á n ........................................... 13 „ — „
b ü n te t é s é r t .................................................3 „ 90 „

összesen . . 42 frt 40 kr.



Átvitel . . .  42 frt. 40 kr.
Kiadás volt . . . . . . . . . 35 „ 58 „

maradt . , 6 frt 82 kr
amely összeg további kezelés végett az elnöknek adatott által

A k ö r  t u l a j d o n á t  k é p e z i :  Egy szekrény, egy drb 50 ki. és egy 
32 ki. súlyzó, két zászlóalj kürt, egy a csarnokban kifüggesztett alapszabály
zati tábla, egy bélyegző, továbbá jegyzőkönyv, pénztári könyv és egy napló, 
egy „tornagyakorlatok'1 kézi könyve. Járatta a kör a „Torna-ügy“ czimű la
pot. Zárgyülését tartotta a kör 36 taggal junius 17-én.
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X.

Tanszerek.
A könyvtár ez évben következő művekkel gyarapodott:
1. A já n d é k  ú t j á n :
A nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: Jókai Mór összes mű

veinek ez évben megjelent kötetei. — A vallás- és közoktatásminiszternek a 
közoktatás állapotáról szóló XXI és XXVI jelentése. — Hivatalos közlöny.

A nm. magy. kir. földmivelési miniszt riumtól: A magyar állam erdő
ségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása 5 kt. — Statistikai térképek.

Tekintetes Roxer Illés: Régi földabrosz.
Tekintetes dr. Pröhle Vilmos tanár ú r : Gobi Im re : A magyar nemzeti 

irodalom története.
Tek. Scholcz Frigyes tanár ú r : Az 1896-iki ezeréves országos kiállítás 

közleményeinek 32. számát.
Tekintetes Kubinyi Miklós úr, mint szerző: A Várady-Szakmáry-család 

története.
Tek. dr. Szelényi Károly tanár úr, mint szerző : Adatok a Rudapesten 

és környékén a mohok alatt élő gyökérlábuak ismeretéhez.
Tek. dr. Losonczi Lajos tanár ú r: Kirschen: Lateinisch-deutsches und 

Deutsch-lateinisches Wörterbuch 2 kt. — Stephani Huszty: Jurisprudentiae 
Practicae.

Tek. dr. Tátray Gergely lyceális felügyelő ú r: Az „Egészségtan“ utolsó 
évfolyamát.

Tek. Nyiri Elek úr, mint szerkesztő: Népszerű bölcsészet.
Tek. Sauter Pál ú r : a „Karpathen-Post“ utolsó évfolyamát.
Soproni lyceum tek. igazgatóságától: A lyceumi könyvtárjegyzék 2 kt.
Rudapesti kir. magy. tud. egyetem tek. orvoskarától: Högyes Endre: 

Emlékkönyv, a budapesti kir. magy. tud. egyetem orvoskarának múltja és 
jelenje.

Méltós. Rerzeviczy Egyed: „Magyar Újság“ 108. sz.



Következő intézetek megküldték iskolájuk történetét (cserepéldányképen): 
Az aradi áll főreáliskola, az aradi áll. tanitóképezde, a békési ev. ref. 

gymnasium, a beszterczebányai ág. hitv. ev. főgymnasium, a beszterczei ág. 
liitv. ev. főgymnasium és népiskola, a békés-csabai ág. hitv. ev algymnasium, 
a beregszászi m. kir áll középiskola, a budapesti m. kir áll. felsőbb leány
iskola, a budapesti állami ipariskola, a budapesti VIII kér. fővárosi főreál
iskola. a debreczeni kereskedelmi akadémia, a debreczeni kegyesrendü gym
nasium, az egri cistercitarend főgymnasium, az érsek-újvári közs. kath. fő
gymnasium, az esztergomi benedekrendi főgymnasium, a fiumei m. kir. áll. 
felső kereskedelmi iskola, a gyöngyösi közs. nagygymnasium, a gyulafehérvári 
r. kath. főgymnasium, a hódmező-vásárhelyi áll s. ev. ref. főgymnasium, az 
iglói ág h. ev. nép- és polg, leányiskola, a kalocsai érseki főgymnasium, a 
karczagi ev ref gymnasium, a kézdivásárhelyi-kantai r. k. gymnasium, a kis- 
kún-félegyházi városi kath. főgymnasium, a kis-szebeni kegyesrendü gymnasium, 
a kis-ujszállási ev. ref. főgymnasium, a kassai állami főreáliskola, a kassa 
premontrei főgymnasium, a kecskeméti kegyesrendü főgymnasium, a kés
márki áll. s. közs. polgári fiú- és felső kereskedelmi iskola, a keszthelyi kath. 
főgymnasium, a komáromi benedekrendi gymnasium, a kolozsvári kereskedelmi 
akadémia, a lőcsei ág. hitv. ev. főgymnasium illetőleg áll. főreáliskola, a ma
ros-vásárhelyi ev. ref kollégium, a miskolczi felsőbb leányiskola, a munkácsi 
m. kir. áll. főgymnasium, a nagy-kőrösi ev. ref. főgymnasium, a nagy-váradi 
premontrei főgymnasium, a nagy-károlyi kegyesrendü főgymnasium, a nagy- 
kanizsai kegyesrendü főgymnasium, a nagy-váradi m. kir. áll. főgymnasium, 
a nagy-kállói m. kir. áll. reáliskola, a pápai főiskola, a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium, a rozsnyói áll. s. ág hitv. ev. kér. lyceum, a sümegi áll. seg. 
reáliskola, a szatmári kir. kath. főgymnasium, a szatmár-németi ev. ref. fő
gymnasium, a szászvárosi főgymnasium, a temesvári m. kir. áll. főreáliskola, 
a túrócz-szent-mártoni m. kir. áll. felső kereskedelmi-, polgári- és elemi is
kola valamint kisdedovő, az ungvári főgymnasium, a verseczi m. kir. áll. fő
reáliskola.

Ezen történetek részint külön kötetekben részint értesitőkben jelentek meg.
2. V étel u tjá n  (a Schwartner Márton, Jóny Tivadarféle alapítványból és 

a felszerelési alapból).
a) Folyóiratok: Akadémiai értesítő Atheneum. Magyar nyelvőr. Iroda

lomtörténeti közlemények Természet tudományi közlöny és pótfüzetek. Che- 
míai folyóirat Egyet, philologiai közlöny. Erdélyi muzeum. Ethnographia 
Mathematikai és physikai lapok. Magyar paedagogia. Országos tanáregye
sületi közlöny. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Evangélikus 
egyház és iskola. Sárospataki lapok. Nemzeti Iskola. Szepes. Hajnal. Közép
iskolai mathematikai Lapok.

b. Füzetes vállalatok: Szarvas-Simonyi: Nyelvtörténeti szótár. Akadé
miai értekezések és emlékbeszédek. Rein: Encyklopaedisches Handbuch der
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Paedagogik Dr. Masznyik E ndre: Pál apostol élete. Osztrák-magyar m onar
chia. Szinyei: Magyar irók élete és munkái. Gracza: A szabadságharcz tör
ténete. Szalay-Baróthy: A magyar nemzet története. Magyar történelmi élet” 
rajzok.

c. Művek: az akadémia, a természettudományi társulat, a protestáns iro
dalmi társaság, a Luthertársaság és a statisztikai hivatal kiadványai. A Kár
pátegyesület évkönyve, Jahresbuch für Naturwissenschaften. D. Paul Kaiser. 
Philipp Melanchthon. A szepesmegyei történelmi társulat Millennium kiad
ványai. Ghuquet Arthur — La Guerre 1870/71.

Dr. Bartha Lajos — Pár szó a jogi szakoktatás reformjához — Toldo- 
zás vagy reform — Statistikai tanulmányok a magyar Protestantismusról. 
Robert Koenig — Deutsche Literaturgeschichte II. KI Dr. A. Gräsel — 
Bibliothekslehre. Gyöngyösi László — Az iskola és társadalom. Magyar- 
ország Vármegyéi és Városai

A lyceum könyvtára az ezeréves kiállítás történelmi csoportjában 14 kö
tettel vett részt és a kiállítási érmekkel lett kitüntetve.

Az éremtár számára:
Tek. Vrchovszky Sándor ajándékozott: 1 drb. chinai bronzérmet és egy 

drb ézüstérmet, I Lipot idejéből.
Tek. Füredi Robert úr pedig 1 drb Bajor Otto-féle érm et.'
Balás Imre II. o. t. 3 drb. régi érem.
A  te rm é sze tra jz i s z e r tá r  a lefolyt tanévben a következő tárgyakkal 

gyarapodott:
a . ) A j á n d é k  ú t j á n .  Zvarínyi Sándor igazgató ú rtó l: Plecotus auritus ; 

Barna Kornél VI oszt. tanulótól: Baryt, Gránátkristály, 10 drb. Euscorpius 
banaticus C. L K och; Koritsánszky Ottó V. oszt. tanulótól: Lacerta viridis ; 
a szaktanártól 100 drb. növénytani mikroskopi készítmény 'könyvalakú 
dobozban elhelyezve, Nautilus pompilius váza, Ortygometra porzana, Columba 
livia (kitömve); a gymn. IV. osztály 35 darabból álló, papírból készült nagyobb 
alakú kristálymintagyűjteménynyel gyarapította a természetrajzi szertárt.

b. ) V é t e l  u t j á n  [beszereztetett: Pteropus edulis (kitömve), Elephas 
primigenius zápfoga, továbbá a következő rovarbiologiai praeparatum ok: 
Myrmecoleon formicarius élete, a fürkésző darázs, 3 doboz mimicry, csere
bogár fejlődése, a lótetü élete, a selyemlepke, temetés a szabadban, Papilio 
Machaon, Sphinx ligustri, Saturnia pavonia, Cerambyx heros széttagolt váza.

A beszerzett tárgyak ára 86 frt 88 kr.
A természetrajzi szertárban van az állatán köréből 2618, a növénytan 

köréből 2519 darab.
Végül a bútorzat egy uj ásványszekrénynyel s nagy dolgozó asztallal 

gyarapodott.
A  ve g y ta n i s z e r tá r  részére a lefolyt tanévben a következő tárgyakat 

szereztük be: 2 darab Bunsen-féle vasállvjny felszerelve, Ilofmann-felesóbontó
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állványnyal, Ilosvay-fále durrlégfejlesztő állványnyal, Hofmann-félc vizbontó 
állványnyal, világitó gázfejtkészülék, Liebig-féle hütő, 2 db. Alkoholmérő, nagy 
kerek vizkád, fecskendő palaczk becsiszolt dugóval gyémánt üvegvágásra, 
chemiai hőmérő, borszeszlámpa, kis kézi mérleg szaruserpenyökkel, nagy 
pneumatikus kád, üvegharang becsiszolt dugóval, eprouvetták, 6 drb. porczellán- 
tégely, 5 drb. tégely agyagból, 12 drb. retorta, 2 drb. mérő lombik, 3 drb. 
pipetta, különféle kaucsukcső, könnyen olvadó üvegcsövek, összesen 103 frt. 
37 kr. értékben.

XII.
»L

Alumneum-
Az Alumneum jótéteményét (ebédet) ez isk. évben 53 tanuld élveztte, 

még pedig 49- n a lyceumi növendékek sorából és 14-en a polgári és keres
kedelmi növendékek közül.

Az egész évi dij — mely félévenként előrre fizetendő — a lyceumi 
növendékekre nézve 20 frt. ; a polgári és kereskedelmi tanoda növendékeire 
nézve pedig 25 frt.

A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes díjból 4 —4 forint 
engedtetett e l; ezen rovatba tartozott: Király László, Medzihradszky Lajos, 
Gréb Gyula, Kajcsa László, Klimó Ladomér, Beniács János. Klimo Péter, 
Bartsch Aurél, Linczényi 'Lajos, Beniács Brúnó, Demeter Béla, Linczényi Pál.

A néhai Stenczel Hugo- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból ingyen 
élelmeztetett Fiedler Rezső és Kajc.a László. A kegyes hagyományozok em
lékére azonkívül januar 25-én és márczius 27-én az összes alumnistáknak 
egy—egy beneficium adatott.

A Lehoczky Márton-féle alapítványból ingyen élelmezést nyert Lehoczky 
Lukács ; az Ambrózy János-féle alapítvány jótéteményét élvezte Király László ; 
a Solyomi József-féle alapítványra felvétettek Beniács János és BéziFerencz: 
a Pongrácz lmre-féle alapítvány jótéteményét élvezték Linczényi Pál és 
Linczényi Lajos; a Buchholtz-Palugyaj-féle alapítványét Klimo Ladomér, 
Klimo Péter és Szokolik Ede; a dr. Szelényi Károly-féle alapítvány kamatait 
megkapta Gréb Gyula s végre a Steiner Samu-féle alapítványét Mózer Gyula.

A „senior“ valamint két „portáns“ ingyenes élelmezésben részesült.
A  C o n v id u sb a n  étkezett a folyó 1896-97-ik tanévben a három ingyenes 

senior, hat ingyenes portáns és egy ingyenes jótéteményes beszámításával 
164 tanuló és pedig 97 gymnásiumi, 49 kereskedelmi iskolai és 18 polgári 
iskolai tanuló.

Ebédre adatott három tál étel és pedig: leves, hús, vastagétel és sze
mélyenként egy negyedrész kenyér. A levesben volt vasárnaponként tészta, 
hétfőn és csütörtökön rizskása, kedden és pénteken búzadara, szerdán és
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szombaton árpadara Vacsorára adatott hetenként háromszor pecsenye bur
gonyával vagy káposztával, egyszer túrós- vagy káposztás galuska, egyszer 
tejbe főzött rizskása vagy búzadara czukorral és fahéjjal, kétszer más vastag 
étel és személyenként egy-egy negyedrész kenyér.

Gonvictusí ebéd- és vacsoráért fizettek az illető tanulók egész évre 66 
forintot; — csupán ebédért 44 forintot; — csupán vacsoráért 33 forintot, 
még pedig félévi részletekben.

Lehet ebédet az Alumneumban és vacsorát a Gonvictusban fogadni.
Az Alumneumba és a Gonvictusba felvétetik minden tanuló valláskülönb

ség nélkül

XIII.

Tandíj a jövő iskolai évre.
A lyceális iskolai tanácsnak 1892. november 26 hozott határozata értel- 

mébeo minden egyes tanuló egész évi tandija, az I. osztálytól a V iliig  kü
lönbség nélkül, beleértve a beiratási dijat felszerelési alapba, fehérlapokért s 
értesítőért járó dijakat. 26 írtban állapíttatott m eg; ezenkívül a bizonyítvány 
kiváltása alkalmával az intézeti pecsétért s a bizonyítványra szükséges bélyeg
ért összesen 1 frt 15 kr. fizetendő.

Az izraelita tanulók járuléka az előbbi pontban említett fizetéseken kívül 
osztálykülönbség nélkül 10 frt.

A magántanulók vizsgadija a rendes tandíjon kívül 30 frt.
A helybeli ev lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók fiai 

tandijat, járulékot és beiratási dijat nem fizetnek ; csupán a tanári nyugdíj
alap javára tartoznak ők is 1 frtnyi összeget fizetni

Az országos tanári nyugdíjalapra minden tanuló 3 forintot tartozik fi
zetni a beiratáskor.

XIV.

H elyi viszonyok.
Magánházaknál élelmezés, lakással, fűtéssel, világítással, mosással és ki

szolgálattal kapható havonként 20—30 frtért.
Csupán lakásért, fűtéssel, világítással, mosással, reggelivel, uzsonnával és 

kiszolgálattal különféleképen fizetnek 6 frttól 12 írtig.
Vasúti állom ás: helyben.
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Tandijelengedésben részesültek a következő tanulók.
I.) A z  egész ta n d í j  e len g ed te te tt:

1. Tóth Jószef . . II. oszt. tanulónak: 20 frt
2. Benjács János . IV. „ ,, 20 „
3 Gréb Gyula . . V. „ „ 20 „
4. Kajcsa László . V. „ „ 20 „
5. Kreiger Kornél . V „ ,, 20 „
6. Bézy Ferencz . VI. „ ,, 20 „
7. Varga Antal . . VI. „ „ 20 „
8. Altmann Jakab VIII. „ „ 20 „

a többlet is „ 10 „
T7Ö~frt

II.) A  fé lta n d ij  e len ged te te tt:

9. Szokolik Ede . IV. ,, „ 10 „
10 Medzihradszky L. VI. „ ,, 10 „
11. Fiedler Rezső . VII. „ „ 10 „
12. Győngyössy D. VII. „ 10 „
13. Loisch János . VII. „ ,, 10 „
14. Jamniczky Gy. VIII. „ „ 10 „

IÖ íTÖL

III. Végül, mint helybeli ev. lelkész-, tanárok és tanítók fiai ta n d íj-  be- 
Ira tá si d í j  és já ru léh -e len gedésben  részesültek :

15. Gretzmacher Gy. I. „ „ 25 frt
16 Klein Pál . . . I. „ „ 25 „
17. Votisky Árpád . II. „ „ 25 „
18. Grósz Alfréd . II. ,, „ 25 ,,
19. Kiszelly József . IV. „ „ 25 „
20. Votisky Zoltán . IV. ,. „ 25
21. Grósz Ernő . . VI. „ „ 25 ,,
22. Wéber Pál . . VI. „ „ 25 „
23. Kiszelly Géza . VII. „ ,, 25 ,,
24. Palcsó István VIII. „ „ 25 „
25. Zvarínyi Andor VIII. „ 20 „

Összesen 505 frt
Bézy Ferencz VI. oszt. tanuló a fentebb említett tandíjmentességen ki- 

fül az alumneumban teljes ingyenességét a convictusban félingyermességét 
ingyen vacsorát) élvezett, mi 53 frtnyi értéket képvisel.

Az egész elengedés tesz tehát . . . . .  558 irtot.

XV.
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Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 31 tanuló jelentkezett,
A z  írá sb e li v izsg á la to k  május hó 31-től junius hó 4-ig tartattak.
Az egyes tárgyakból következő tételek tűzettek k i:
A  m a g y a rb ó l:  1, Könyves Kálmán mint király és mint ember. 2, Tisztel

jük az elődöket. 3. Zrínyi és Gyöngyösi epikája.
A  la tin  n ye lvb ő l:  Fordítás magyarból latinra: Vágács Caesar és Dr. 

Schiebinger Emil „Latin irályképző gyakorlatok“ czimű művéből a 323-ik 
feladvány: „Nehéz jó barátot választani “

A  m en n yiség ta n b ó l:
1. Az a l g e b r á b ó l :  Oldassák meg a következő—egyenletrendszer: 

5X — 7y =  245, 5X +  7y =  54.
2 A g e o m e t r i á b  ó 1: A szabályos, ötoldalú pyramis alapéle 3 4 méter 

oldalmagasága háromszor oly nagy mint az alapéle, mekkora a pyramis, fel
színe és köbtartalma?

A  n ém et n ye lvb ő l:  Fordítás magyarból ném etre: „Mátyás megválasztása“ ; 
Jókai „Regényes rajzok“ czimű művéből 26 sor.

A  görög n yelvből. Fordítás görögből magyarra: Ilias VIII. ének 1—22 sor.
A  szóbe li ére ttség i v iz s g a  junius 24 , 25 .  és 26-ik napjain fog megtartatni.
Az egyház kerületi biztos Nt. Wéber Samu Szepes-bélai ev. lelkész

esperes úr; kormány képviselőül Ngos. Klein Gyula műegyetemi tanár úr 
visszalépése után Nt. Dr. Szlávik Mátyás eperjesi collegiumi .igazgató úr lett 
kiküldve. Az érettségi vizsga eredményéről jövő évi értesítőnkben fogunk 
beszámolni.

XVI.

XVII.

Szorgalom- és pályadíjak, jutalom és egyéb  segély .
Az 1896—97. tanév végén következő díjak osztattak ki:
1 A  H a in e r  J á n o s  G y ö rg y -íé \e  lyceumi szorgalomdij. Megkapta az I. 

osztályból 2 tanuló 10— 10 írttal: Gretzmacher György, Petrik Lajos; a II. 
osztályból 2 tanuló 15 —15 írttal: Chodász Géza, Weisz Károly; a III. osztály
ból 2 tanuló 20—20 frttal: Bartsch Aurél, Breier János; a IV. osztályból 
2 tanuló 25—25 frttal: Benjács János, Klimo P éter; az V. osztályból 2 tanuló 
30—30 frttal: Genersich Andor, Kreiger Kornél; a VI. osztályból 2 tanuló 
35—35 frtta l: Grósz Ernő, Lám Frigyes (mint rokon); a VII. oszályból 2 
tanuló 40—40 frttal: Kiszelly Géza, Wünschendorfer Aladár (mint rokon); 
a VIII. osztályból 2 tanuló 45—45 frttal: Zvarínyi Andor (mint rokon), 
Tátray Gyula.
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2. A  W éber M ih á ly -féle a lyceumi szorgalomdij 4 algymnasiumi tanulónak 
egyenként 5 frttal. Megkapták: Rrémusz Róbert I., Benjács Brúnó II., 
Schleifer Albert III. és Gotthardt Kornél IV. o. t.

3. A  D r .  S ten cze l S á n d o r - lé le  lyceumi szorgalomdij egy fel- és egy al- 
gymnasium tanulónak egyenként 23 frttal. Megkapták : Kiszelly József IV., 
Wéber Pál VI. o. t.

4. A  D em eter S á m u e l és J u l ia - féle 5 frtos jutalomdijat, melyet a hely
beli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte: Genersich Rezső IV. o. t.

5. A  K o l le r  K á r o ly - féle 10 frtos ösztöndíjat: Szokolik Ede IV o t.
6. A  P a lc só  I s tv á n  lé le  10 frtos ösztöndíjat: Altmann Jakab VIII. o. t.
7. A  W e isz  V ilm os és A m á l ia - féle lyceumi szorgalomdij. egy tanulónak 

8 frttal. Megkapta: Altmann Jakab VIII. o. t.
8. A  N a p r a v s z k y  Z su zsa n n a - lé le  lyceumi szorgalomdij 6 felgymnasiumi 

tanulónak adományoztatott egyenként 16 frttal. Megkapták Palcsó István 
V III, Jamniczky György VIII., Scholcz Kornél VIII,  Loisch János VII., 
Húsz Ödön VII. és Klimo Ladomér V. o. t.

9. A  C lem en tisz  I s tv á n -lé le  lyc. szorgalomdij 2 felgymn. gömörmegyei 
tanulónak egyenként 15 frttal. Megkapta: Kellner Viktor VII. és Vieszt Iván 
V. o. t.

10. A  H o rv á th  B o r b á la - lé le  lyc. jutalomdij 16 frttal egy oly felgymn. 
német- vagy tótajku tanulónak, ki magát a magyar nyelvben kitüntette. 
Megkapta: Bruóth János VII. o t.

11. A z  U jh ázy  D á n ie l -féle lyc szorgalomdij 5 felgymnasiumi tanulónak 
egyenként 6 frttal. Megkapták: Fiedler Rezső VII., Medzihradszky Lajos VI., 
Vittchen Ernő VI., Gréb Gyula V. és Szirák János V. o. t.

12. A  J ó n y  T iv a d a r - lé le  két 9 frtos lyc. pályadij a zárünnepély alkal
mával fog ki osztatni

13. A  P écze ly  J ó zse f-féle 52 frtos lyceumi szorgalomdijra, magyar nyel
ven irt tudományos pályamunkával pályáztak hárman. A bíráló bizottság a 
pályadijat Bodnár Sándor VIII. és Gyöngyössy Dezső VII. o. t. pályázók 
között úgy osztotta meg, hogy Bodnár Sándor 30 frtot, Gyöngyössy Dezső 
pedig 22 frtot kapjon. Bruóth János harmadik pályázó munkája dicséretet 
nyert.

14 A z  É h n  K á r o ly - lé le  50 frtos ösztöndíj oly tanuló számára, ki a 
magyar, német és tót nyelvet teljesen jól beszéli és Írja. Megkapta: Klimo 
Ladomér V. o. t.

15. A  R o z m á n y  R e zsö - lé le  500 frtos alapítvány kamatai (19 frt) egy 
ág. hitv vagy ev. ref. vallási! szegény de jeles előmenetelő és jó erkölcsi 
magaviseletü tanulónak adatnak. Előnyben részesülnek az abauj - szántói 
születésű ifjak, vagy azok, a kik Antal József és neje szül. Kiss Herminnel 
rokonságban vannak. Megkapta: Tóth József II. o. t.
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16. A  R ó th -T e le k y  J o h a n n a -íé \c  szorgalomdijat 2 tanuló kapta .meg ez 
évben: Jamniczky György VIII. és Húsz Ödön VII. o. t.

17. Alapy György VIII. o, t. ez évben is megkapta a Gr. Lymburg- 
Styrum-féle 100 frtos ösztöndíjat, mely tolnamegyeiek számára alapittatott.

Felemlítendő végül, hogy szegény beteg tanulók ápolására van szintén 
alaptőkénk, melynek kamataiból az illető tanulók gyógyszertári tartozásai 
kifizettetnek, ha ezért folyamodnak.

18. J u ta lo m k ö n yv  okét kaptak a Lampel Róbert (Wodianer és fiai) czég- 
tő l : Zinner Géza I o. t. „Kis Almanach“, Grósz Alfréd II. o t. „Kolumbus 
Kristóf', Kratz Béla III. o. t. „A fekete király“, Demjany Ervin IV. o. t. 
„Elbeszélések a görög világból“, és Votisky Zoltán IV o. t. „Ifjúsági olvas
mányok a természet köréből“ ez. könyveket. Fogadja a t. ez. ezég ezen 
nagylelkű adományért tanintézetünk és a jutalmazott ifjak hálás köszönetét.

XVIII.

Adatok az 1896—97-ik tanév történetéhez.
A  ta n év  kezdete  A beiratások, pót- és javító vizsgálatok szeptember 

1., 3. és 4-én eszközöltettek.
A felvételkor és beiratáskor a növendék azonnal megkapta az intézet 

„fegyelmi szabályait“ s kézadással vagy fogadással kötelezte magát azok pontos 
és lelkiismeretes betartására.

Ami a VIII. osztályt illeti, ezen osztályba más tanintézetből jövő tanulók 
csak azon esetben vétetnek fel, ha jó erkölcsi magaviseletről s jeles tanulmányi 
előmenetelről tunuskodó bizonyítványt tudnak felmutatni.

A lyceális iskolai tanácsnak az érettségi vizsgára való tekintetből már 
régebben hozott ezen határozata igen czélszerünek bizonyult.

A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 5-én történt. A tanévmeg
nyitó igazgatói beszédben .z ifjúság serény munkásságra s a fegyelmi szabályok 
pontos betartására lelt ösztönözve. Különben is ez a szülők és tanárok kíván
sága a tanuló ifjak kötelessége és anyagi-szellemi érdeke. A lefolyt tanévben 
306 tanuló volt beírva. Csak jó viseletű és szorgalmas tanulók félfogadása 
lévén czélunk, az év elején mintegy 40 ezen feltételnek meg nem felelő idegen 
tanulót másfelé kellet irányitanunk.

T an terv . Intézetünk a lefolyt tanévben minden tekintetben az „á l l  a m  i 
t a n t e r v h e z “ alkalmazkodott. A tanári karnak erre vonatkozólag, még 
a múlt évben tett indítványát a felettes hatóság tudomásul vette, illetőleg 
jóváhagyta.

I sk o la i ü n n epé lyek . A t a n é v - m e g n y i t á s  ünnepélyén kivüt még a 
következő ünnepélyeink voltak a lefolyt tanévben :
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Ö F e l s é g e ,  a k i r á l y  n é v n a p j á t  október 4-én a tanári kar és a 
tanulóifjúság együttesen úgy ünnepelte meg, hogy testületileg az ev. templomba 
vonult s részt vett az ez alkalomból ott tartott isteni tiszteleten.

I s k o l á n k l e g k i v á l ó b b  ü n n e p é t ,  t. i. a r e f o r m a t i o  e m l é k 
ü n n e p é t ,  október 31 -én d. e. 9 órakor tartottuk meg a Lyceum nagy auditóriu
mában a város intelligencziája egy részének jelenlétében. A dalárda szép 
éneke Koczogh Andor VIII. oszt. tanuló buzgó imája után Gégus Dánielnek, a 
reformatio emlékünnepére irt ódáját, hatásosan szavalta el V aj ó S á n d o r
VII. oszt. tanuló. A dalárda chorálja után (90-ik zsoltár) az ünnepi beszéd 
következett, végül a dalárda énekelte Luther diadalénekét összhangzóan lélek
emelőén. Az ünnepély fény- és középpontja az ünnepi beszéd volt.

Az ünnepi beszédet Votisky Károly tanár tartotta. A beszéd tartalma, 
gondolatmenete, a szerző szószerinti szövegezése szerint a következő ^

A bevezetésben megemlíti szónok, hogy miután a múlt évben az ultra- 
montán történetírásról értekezett, mely a reformatio hitelének teljes meg
rontására törekszik, a jelen alkalommal a katholikus és protestáns erkölcsi 
felfogás és erkölcsiség közti különbségről fog szólni. »S csak is a Protestan
tismus szellemében járunk el, — úgymond — ha a reformatiónak mélyre ható, 
az egész emberi életet átalakító s egyénképző erejét, szellemének mond
hatni kiaknázhatlan kincsbányáját minden oldalról kutatjuk. Mert a refor
matio örök igazság, szelleme meggyőződést kíván, a meggyőződés a lelke
sedésből fakad, mely megvilágítja az értelmet és áthatja a szivet a szeretet 
melegével.

Minden igaz erkölcsiség a valláson alapszik, minden erkölcsi ténynek 
vagy cselekvénynek a vallásos hitből kell fakadnia. A mi nem a hitből 
ered, bűn az, mondja az apostol. (Róm. 14, 23). De mi a hit?

A kath. és prot. erkölcsiség közti különbségnek mél y és áthidalhatlan 
alapja azon egymással homlokegyenest ellenkező felfogásban gyökerezik, melyet 
a két egyház a hitre nézve vall és hirdet. Katholikus felfogás szerint hinni 
annyit jelent, mint hinni és elfogadni azt, a mit más mond, vagy a mit az 
egyház tanít. Sem a s z í v  meggyőződésének sem az értelem mérlegelésének e 
hitnél nincs szerepe. Az egyház megelégszik avval, ha hívei készek hinni azt, 
a mit az egyház hisz, vagy a minek hivését a jövendőben elrendelni jónak 
látja. A hit tehát kath. felfogás szerint egyenlő jelentőségű az egyház 
iránti külső engedelmességgel. Az egyház híveitől különösen az ész alá
rendelését — sacrificio deli’ intelletto — kívánja. Az egyház »gondolkodik« 
a hívők helyett, a ; egyes hivő nem tartozik elmélkedni az egyház tanítása 
felett, vagy azt vizsgálni és annak igazsága felett magának meggyőződést 
szerezni. A  kath. hit tehát nem hat az egyén belvilágába, szivébe, lelki
ismeretébe, s igy nem irányítja akaratát és nem indítja erkölcsi cselekvésre.

Egészen máskép értelmezi a hitet a prot. egyház. A hit prot. érte
lemben belső tapasztalat; az isteni léleknek belső megnyilatkozása az ember
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ben; nem dogma, hanem erő, nem hivése annak a mit más tanít, hanem a 
szívnek, a lelkiismeretnek és az akaratnak teljes bizonyossága; nem a múlt
ban megalkotott tantétel, hanem maga az élet; élet Istenben és Isten által. 
Az ember hite pedig akként nyilvánul, hogy lelki alázattal és bizalommal 
fogadja, a mit Isten véghetlen kegyelme neki nyújt, s rendületlenül hisz 
Isten örökké való szeretetében. A  hit tehát lényegileg erkölcsi tény, meg
ragadja a lelkiismeretet, megnemesiti akaratunkat, és az által, hogy akara
tunkat folytonosan Istenre irányozza, fejlődik ki erkölcsi egyéniségünk. Az 
evangyélmi hit tehát már eleve magában rejti az erkölcsiség magvát. »Mert 
az Istennek szerelme kiontatott a mi szivünkbe a szent lélek által« mondja 
az apostol (Rom. 5. 5); érezzük e meleg áramot szivünkben, lelkünk meg
tisztul a bűntől, lelkiismeretünk megnyugvást szerez az Isten kegyelme foly
tán végbe menő megigazolásunk felől. Az evangyelmi hit az igazi jó akarat 
és az igazi jó s nemes szív« mondja Luther. A  hit által az ember meg- 
igazul Isten előtt és csak a jó ember vihet véghez jó cselekedeteket. »Mert 
nem a jó cselekedetek teszik a jó embert, mondja tovább Luther, hanem a 
jó ember végez jó cselekedeteket«. A lelkiismeret volt a reformatio 
forrása.

Egészen más viszonyban áll a kath. keresztyén Isten kijelentett tö r
vényéhez. O is követi Isten törvényét és akaratát, de ezen törvény és 
akarat nincs szivébe, lelkiismeretébe Írva, hogy ott az élet minden viszonyai 
közt érvényesüljön, hanem az egyház, a pápa képviseli vele szemben az 
Isten akaratát és törvényét. Az egyház szabja meg, hogy az egyes ese
tekben mi az Isten akarata és törvénye. Mig az ev. keresztyénnek lelki
ismerete sugallja, miként kelljen Isten kijelentett törvénye alapján cseleked
nie: addig a kath. keresztyénnek ezt gyóntatója mondja meg, ki lelkiisme
retének tanácsosa s mintegy helyettesíti lelkiismeretét. Az egyház kiméri 
és megszabja az ú. n. jó cselekedeteket stb. Ezen jó cselekedetek és egy
házi törvények elrendelésének joga egyedül a pápát illeti, a pápa pedig 
ezen kijelentéseiben csalhatatlan, feloldhatja vagy megkötheti a lelkiismeretet, 
tehát a pápa a kath. keresztyénnek lelkiismerete. Mig az ev. keresztyén 
magát első sorban Is4en gyermekének hiszi, addig a kath. keresztyén magát 
elsőben is az egyház, illetve a pápa engedelmes fiának tekinti. Az 
egyház és a pápa iránti engydelmesség egyenlő jelentőségű az Isten 
iránti engedelmességgel, miután a pápa az Isten földi helytartója. Az 
akarat absolut hiánya, vagy az önakaratról való teljes lemondás, ebben áll 
tulajdonképen a kath. keresztyénnek »erkölcsi egyénisége«. A pápa aka
rata feltétlen (absolut), lelkiismerete pedig feltétlenül és kizárólag ítél. De 
a hol nincs szabad akarat vagy független lelkiismeret, o tt nincs is személyes 
felelősség. A szent Írás (Ephesus, 13—14) intés; alapján kifejti azután szó
nok, mit ért a katholika, és mit ért a prot. egyház az erkölcsi tökéle
tesség alatt.

5
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Az apostol így tanít bennünket: (Ephes, 4, 1— 3) »Kérlek azért t i te 
ket atyám fiai, hogy járjatok úgy mint illik a ti hivatástokban, melyhez 
hivattatok. Minden alázatossággal és szelídséggel és lelki kegyességgel, el
szenvedvén egymást a szeretet által«. Ezen apostoli igék és az ev. egyház 
tanítása értelmében az »erkölcsi tökéletesség« forrása a szeretet, melynél 
fogva mindenki a társadalom egy tagjának, az egész egy részének tekinti 
magát, s mint ilyen tehetségének mértéke szerint hivatását betöltve, szere
tettel munkálja Krisztus országának és a társadalomnak ügyét, mit a szent 
irás fejez ki: »követvén az igazságot szeretetben«.

Ezen felfogással teljes ellentétben a kath. hivő úgy nyeri el az erkölcsi 
tökéletességet, ha a világról és a világi hivatásról lemond, ha a család, a 
társadalom és az állam erkölcsi közösségéből visszavonul a zárda magányos 
cellájába, hogy ott imádkozás- és elmélkedéssel töltve idejét Istennek tetsző 
életet éljen. Ez az igazi erkölcsi tökéletesség kath. értelemben. Mert az 
ú. n. »jó cselekedeteknek« : imádság, böjtölés, alamizsna-osztogatás stb. kath. 
értelemben nagyobb értéke van, mint a világi hivatás betöltésének. De a 
reformátorok tanítása szerint nem ezen ú. n. »jó cselekedetek» vezetnek az 
erkölcsi tökéletesség felé, hanem azon munka és kötelesség lelkiismeretes 
teljesítése, melyet Isten kegyelme világi hivatásunkban számúnkra kimért. 
A reformatio elvitázhatlan érdeme, hogy a munka és a világi hivatás er
kölcsi értéke az emberiség öntudatában ismét teljesen érvényre ju to tt. A 
világi hivatás és a világi elem az emberiség köztudatában többé nem pro
fán (szentségtelen) erkölcsileg nem kisebb értékű, Isten előtt nem kevésbbé 
tetsző, mint a papi hivatás. A középkori kath. világban a munka erkölcsi 
értékét nem ismerték, kevésre becsülték s azt tanították, hogy a contemp- 
lativ, szemlélődő élet jobb, erkölcsileg tökéletesebb, mint a munkás, tevé
keny élet. Mert amaz egyenesen Istenre, emez pedig Istentől elvonva a 
világra irányítja lelkünket. De ily foglalkozás mellett az emberiség meg 
nem élhetne. A  természet törvénye rendeli, hogy az emberiség a munká
nak szentelje életét. Az emberi munkának eredménye pedig a cultura, a 
mivelődés, azaz a természeti nyers erő és a világ felett uralom. így é rt
hetjük meg, hogy az egész újkori mivelődés és fejlődés a protestantismuson 
nyugszik, az evangyéliomi hit és erkölcs talaján, ezt sem tudományos, sem 
erkölcsi tekintetben kétségbe vonni nem lehet. A reformatió elvei folytán 
az újkori emberiség jelszava többé nem a világ kerülése és a világról való 
lemondás, hanem a világ fölötti uralom valláserkölcsi és anyagi értelem ben.

A prot. egyháznak eszményképe a szabad keresztyén ember, ki a világ 
zajában szilárdan megáll, kit a világ el nem sodor, m ert erkölcsi és vallási 
érzületénél fogva a világ felett áll, ki azon helyen és azon hivatásban, melyre 
öt az isteni gondviselés rendelé, lelkiismerettel teljesiti kötelességét, mert 
érzi azt, hogy minden megváltás a lélekből fakad, kinek az erkölcsi szigor
tól megihletett lelkét u em érintheti az alacsony lelkek kicsnyeskedö ítélete*
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ki n a p o n k én t m unk álk od ik  az  erk ö lc s i tö k é ly  e lér é sén , s  ig y  fejlőd ik  n á la , 
m int a k ö ltő  m o n d ja : »v ilá g i zajban  á llan d ó  C harakter«.

A katholikus keresztyén eszményképe a szerzetes, ki kerülve a világot, 
a magányba vonul s o tt örökös szemlélődésben magának él, vezeklés, ájt.a- 
toskodás és imádság közt osztja meg idejét, s ezen szerinte a tökéletesség 
felé vezető életben büszkén kerüli a hasznos, az emberiségnek üdvöt hozó 
foglalkozást.

így lehetne tovább fűzni a fejtegetést, hogyan jelentkezik a kath. fel
fogás teljes következetességgel a társadalomban, a családi életben és külö
nösen az állami élet terén. De e fejtegetés már túl vezetne tárgyunk körén, 
s az egyháznak az államhoz való viszonyára nézve csak annyit mondunk, 
hogy a történelem tanúsága szerint a p r o t e s t a n t i s m u s  az  i g a z i  á l 
l a m f e n  t a r t ó  h a t a l o m  és  a p r o t e s t a n t i s m u s  e r ő s b i t é s e  ki- 
v á l ó l a g  á l l a m i  é s  n e m z e t i  é r d e k .  A  reformatio elvei alapján fej
lődött ki a modern jogállam, mely az egyház gyámkodását lerázva, teljes 
erővel törekszik valóban nagy feladatainak megvalósítására.

»A protestáns egyházat tehát alaposan kell ismernünk, hogy megtud
hassuk mily óriási szellemi erő lakik benne«, ezen intést köti lánglelkü sza
vakkal hitsorsosai szivére Fricke,*) a Gusztáv Adolf-egyesület nagyérdemű 
elnöke s hazai prot. egyházunk lelkes barátja. Egész múltúnk a történelem 
ben gyökeredzik, abból merit erőt, abból táplálkozik. Ha kitöröltük az ev. 
egyházat és a protestantismust, akkor kitöröltük az egész újkori világtörté
netet, egész jelenünket. Mert a protestantismus nemcsak mint az egyház 
külső formája létezik, ez nagyon kevéssé merítené ki annak fogalmát, a pro
testantismus áthatja egész jelenkori miveltségünket. A protestantismus a 
maga tiszta evangyeliomával a tulajdonképi nagy hatalom«.

Merítsük tehát ezen ünnepi órán hallott fejtegetésekből azon meggyő
ződést, hogyha a prot. nemzedék a reformatio ismerete és a protestantis- 
musnak mint örök igazságnak ismerete nélkül nevelődik fel, ha ezen ismeret 
nem hat szivébe, lelkiismeretébe: akkor a prot. egyház életerét metszettük 
el. Váljék mindenütt újra meggyőződéssé egyházban és különösen az isko
lában Zwingli és a reformátorok hite, hogy magasabb, a szivet megnemesitö 
és az értelmet megvilágositó miveltségböl egyúttal nemesebb, igazibb erköl- 
csiség is fakad, mely útját állja a kedélyek és szivek meghasonlásának és 
az erkölcsök elvadulásának. Öntözgessük — a költő szavával élve — a 
szivek tavaszkertében a vallást, emeljünk a szivekben a kegyeletnek oltárt, 
hogy ne lássuk megtiporva »az erényt, az észt« ; nemesbüljünk az igaz ke
resztyén elvek magasztosságában; emeljük fel a híveket a szabad keresztyén 
ember eszményi magaslatára, kinek szivében Isten országa lakozik De ne 
csak a reformatio ünnepén elmélkedjünk Isten országa felett; hanem épit-

*) Az evangyélmi szövetség alakuló gyűlésén Frankfurtban 1887-ben tarto tt remek 
beszédében.

5*



68

síink szivünkben állandó otthont Isten országának, a láthatatlan egyháznak; 
evvel kezdődik és végződik a legfelségesebb imádság, »A mi atyánk«, melyre 
az Idvezitő maga oktatta tanítványait: »jöjjön el a te  országod« és »mert 
tied az ország, a hatalom és a dicsőség«. így érvényesül majdan a keresz
tyén idealismus uralma, »mert az ég és a föld elmúlnak, de az én beszé
deim semmiképen el nem múlnak«, mondja az Úr (Máté, 24, 35).

Votisky Károly.
A szónok sasként emelkedett fel, ezúttal is a magasabb régiókba. S 

míg ő a magasban jól érezete magát, megfeledkezett azon távolságról, mely 
az eszmedús beszéd tartalma s az ifjak gondolatvilága és előké^zültsége között 
keletkezett. Az alsóbb osztálybeli tanulók nem voltak képesek a szónok gon
dolatmenetét figyelemmel kísérni; de az érett hallgató egyrészt a szónok olvasott
ságáról szerzett meggyőződést, másrészt lelkesült a reformátió tényein. A 
szónoknak e helyen is köszönetét mondok. Találja meg fáradozásának jutal
mát azon meggyőződésben, hogy a protestáns öntudat felébresztéséhez és 
emeléséhez ez alkalommal is hozzájárult.

M á rc z iu s  1 5 -é t a magyar önképzőkör az ifjúsági ének- és zenekar 
közreműködése melett ez évben is megünnepelte A műsor a következő v o lt: 

1. Eákóczy-induló. Előadja az ifjúsági zenekar. 2. „A haza veszélyben 
van. A honvédsereg megalakítása. Irta és felolvassa Koczogh András, VIII. 
o. b. t. 3. Szózat. Énekli az ifjúsági énekkar. 4. Ezer év márcziusa. Költe
mény Bartók Lajos-tól, szavalja Vajó Sándor, VII o b. t 5. Talpra magyar 
induló. Előadja az ifjúsági zenekar. 6. Búcsú. Énekli az ifjúsági énekkar. 7. 
Népdalegyveleg. Előadja az ifjúsági zenekar. 8. Hódolás. Költemény Pósa 
Lajos-tól szavalja Duda Árpád, VIII. o b. t. 9. Marseillaise. Énekli az ifjú
sági énekkar. 10. Örök harcz. Költemény Pósa Lajos-tól, szavalja Vajó Sándor, 
VII. o. b. t. 11. Rákóczy-inauló. Előadja az ifjúsági zenekar.

Az ünnepély ez évben különösen sikerült. A terem tömve volt díszes, — 
főleg hölgyközönséggel, mely a rendező elnököt s a szerepelt ifjakat tapsokkal 
s éljenekkel jutalmazta. A magyar önképzőkör az ifjúsági ének- és zenekar 
közreműködése mellett márczius 2')~án d. u. 3 órakor.

G yá szü n n e p é ly t rendezett, leróvni kívánván ezen évre nézve is a hála és 
kegyelet adóját a , magyarok megváltójával“ szemben

Ez alkalommal a műsor következő volt: 1. Ima Tartja Koczogh An
drás, VIII, osztb tanuló, 2. Kossuth-gyásziuduló. Előadja az ifjúsági zenekar.
3. Gyászbeszéd. Tartja Duda Árpád, Vili, osztb. tanuló. 4. Kossuth Lajos 
ablakában. Énekli az ifjúsági dalkör. 5, Kossuth sírja. Költemény Ábrányi- 
Emil-töl, szavalja Vajó Sándor, VII. osztb. tanuló. 6. Kossuth nóta. Éneklj 
az ifjúsági dalkör 7. Éjjeli látomás. Költemény Pósa Lajostól, szavalja Ko- 
czogh András, VIII. osztb. tanuló 8. Kossuth-gyászinduló Előadja az ifjúsági 
zenekar. A közönség ez alkalommal nem volt ugyan nagy számmal képviselve, 
de a jelenvoltak közül nem  egynek az arczán pergett végig a meghatottság
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könye. Mert hiába! szeretjük mi ezt a mi élő halottunkat „teljes szivünkből, 
teljes lelkűnkből és teljes elménkből“. Rá gondolunk örömünkben, bánatunk
ban, hálásak vagyunk iránta, imádkozunk érette. Az ő neve erények forrásává 
lesz és földi örömeink élvezetét nemesíti, szenvedéseinket elviselhetőbbekké 
teszi. Legyen áldott szivünkben élő s a földben nyugvó halottunk emléke !

Kegyeletünk az ápril 3-án tartott J ó n y - f é l e  g y á s z ü n n e p é l y  alkal
mával is megnyilatkozott. Mint minden évben, úgy ezúttal is hálás kegyelettel 
adózott a tanári kar s az ifjúság néhai Jóny Tivadar, legnagyobb jóltevőnk, 
emlékének.

Az ifjúság gyászéneke után az igazgató gyászbeszédje elevenítette fel 
néhai Jóny Tivadar emlékét; végül pedig a Jóny érdemeit dicsőítő ódát 
Koczogh András VIII. osztály tanuló szavalta el mély érzéssel, kenetteljes 
hangon. Sírjára ez évben is koszorút tettünk. Nyugodjék békében! Legyen 
áldott emléke!

Tanintézetünk a tanári karral s a tanuló ifjúsággal együtt részt vett 
február 14-én a helybeli evang. egyház által rendezett Me l á n c  h t h o  n - ünn  e- 
p é l y e n  is s ezáltal rovta le kegyeletes háláját a „praeceptor Germaniae“, 
a legtudósabb reformátor iránt.

T a v a s z i  m u la tsá g u n h a t t. i. a Majálist, május hó 28-án tartottuk meg 
Tátraházán. Az idő kedvező volt; az ifjúság elég szórakozást ta lá lt; jó kedv 
és fesztelenség uralkodott úgy a fehér asztaloknál, mint a tánczhelyiségben.

A z  ish o la i zá rü n n e p é ly  június 23-án d. e. 10 órakor fog megtartatni, 
mely alkalommal a jutalom- és pályadijak kiosztása után az igazgató fog 
búcsúbeszédet intézni az ifjúsághoz.

K irá n d u lá so h . Szeptember hó 18. 19 20-ik napjain, Klein Pál, Bruckner 
Károly és Topperczer Rezső tanár urak mintegy 40 tanulóval rándultak ki a 
Kárpátokba. Voltak a halastónál, tengerszemnél, poduplaszki völgyben stb. 
A nagy kitartást tanúsított kirándulók a legszebb időt élvezték. 1897. május 
2-án Topperczer Rezső úr 49 tornászszal menetgyakorlatot és tanulmányi 
kirándulást tett Lőcsére, Iglóra, Poprádra igen kedvező időjárás mellett. Dr. 
Szelényi Károly úr, a természetrajz tanára az V-ik osztálylyal többször ment 
ki botanizálni az u. n. „Langer Wald"-ba és „Goldsberg“-be.

F ő ig a zg a tó i lá to g a tá s. Ns. Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos úr, a 
beszterczebányai tankerület főigazgatója ápril hó 30-án és május 1-én tisz
telte meg hivatalos látogatásával tanintézetünket. Az intézetben látottak és 
hallottak fölött általánosságban teljes megelégedésének adott kifejezést ez év
ben is. Ajánljuk tanintézetünket ő Nagysága további jóindulatába.

A  L yceu m  ta n u ló  if jú s á g a  a ! 897. január 30-án „zene- és dalegylet“ 
alap javára a „Késmárk1 szálloda nagytermében tánczczal egybekötött „Hang
versenyt“ rendezett következő m űsorral:

1. Serly Lajos: Jókai Mór. Induló. Előadja az ifjúsági zenekar. 2. 
„Hajnalban“. Monolog. Irta és előadja Duda Árpád. 3. Them Károly:
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Dalünnepen. Énekli az ifjúsági dalegylet. 4. Ernst H. W .: Elégie. Hegedűn 
előadja ifj. Döller Antal Zongorán kiséri Zvarínyi Klára úrhölgy. 5. Heller 
J .:  „Az erdőben“ és Mendelssohn F . : „E moll capriccio“. Zongorán előadja 
ifj. Grósz Ernő. 6. Kienzl Vilmos: Egyveleg a „Bibliás ember“ czimű operá
ból. Előadja az ifjúsági zenekar. 7. Gyulai P á l ; Éji látogatás Melodráma, 
zenésitette Káldy Gyula. Szavalja Vajó Sándor, zongorán kiséri Zvarínyi Klára 
úrhölgy. 8. Gabányi Á rpái: Egy baleset Dialog Előadják Fábry Mariska ú r
hölgy és Sulyok János. 9 Lányi Ernő: Népdalegyveleg. Énekli az ifjúsági da l
egylet. 10. Rosenzweig H .: Csak még egy pohárkát. Dalkeringő. Előadja az 
ifjúsági zenekar. A közönség Ítélete elnézően-kedvező volt. A tiszta jövedelem 
több mint 80 frt.

D r. S z e l é n y i  K á r o l y  tanár úr, a természetrajzi muzeum javára, mint 
ennek őre, m ű k e d v e l ő i  e 1 ő a d á s t. rendezett. Szinre került 1. Az irodában 
Monolog, Porzsolt Kálmántól. 2. A ministerelnök bálja. Vígjáték Almási 
Tihamértól. 3. Stájer táncz. 4. Ein neuer Hausarzt. Vígjáték Bullától A tiszta 
jövedelem 85 frtott 91 krral tett. Fogadják a rendezők és szereplők intézetünk 
hálás köszönetét.

Ú rvacsora . A lefolyt iskolai évben kétszer járultunk az Úr asztalához; 
először október 31-én, másodszor május 23-án Vallásos szükségleteinknek 
tehát az év elején és az év végén is eleget akartunk tenni Amit kerestünk, azt 
meg is találtuk : lelkünk megkönynyebbülését.

Azonkívül vallásos kötelességet teljesítettünk akkor is, mikor a tanári 
testület a tanuló ifjúsággal együtt a márczius hó 14-én tartott első magyar
nyelvű isteni tiszteleten, valamint a május 23-án külön tartott második magyar
nyelvű isteni tiszteleten is részt vett.

T a n á r i tan ácsh ozm án yoh . Fegyelmi ügy. A rendes tanácskozmányokon 
kivül akkor tartottunk rendkivüli értekezleteket, mikor erre szükség volt 
Ellenőriztük az ifjak erkölcsi magaviseletét és szorgalmát.

Általánosságban meg lehettünk elégedve az ifjúság magaviseletével. 
Egyesekkel szemben az osztályfőnök vagy az igazgató intése vagy rendreuta
sítása majdnem mindenkor eredménynyel járt. A kiknél pedig az atyai meg
y é s  eredménytelen maradt, azokat még évközben eltanácsoltuk A fegyelmi 
szék összehívása ez évben sem vált szükségessé.

E g észség i v iszon yok . Az egészségi viszonyok általában ugyan kielégítők, 
de oly kedvezőek ez évben nem voltak mint az előbbi években. \  városban 
járványszerüen uralkodott vörhenyben 4 tanuló megbetegedett; három szeren
csésen felépült, egy azonban, a szegény kis Hercz Tivadar (1 téves) IT. osz
tálybeli tanuló, márczius 24-én jobb létre szenderült. Adjon az IJr gyógyító 
balzsamot a megszomorodott szülők sajgó szivére.

V édh im löo ltá s . Az ujraoltást október hó 10-én Dr. Klein Armin városi 
orvos teljesítette 54 alsóbb osztálybeli tanulón.

S ze m v izsg á la t. Az első szemvizsgálat október 30-án, a második már-
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czius 30-án teljesiüetett, mindkét ízben Dr. Tátray Gergely városi főorvos 
által mind a nyolcz osztályban Köthártyalobosaink ez évben sem voltak s 
igy semmiféle további intézkedésre nem volt szükség.

J ó té k o n y sá g i m o zza n a to k .
Ngos Matuska Péter orsz. képviselő Bézy Ferencz VI. o. tanulónak 3 

frtnyi összeget ajándékozott.
A r o z s n y ó i  á r v a h á z  javára 35 frt 65 kr. H a v i  k r  aj  ez  á r o k  

fejében gyűjtetett mintegy 90 frt
Fogadják a nemes adakozók a tanári kar köszönetét.
V á lto zá s  a  ta n á r i k a rb a n . K o l l e r  K á r o l y  tanár úr, ki intézetünk

nél 44 éven át lankadatlan buzgalommal működött, a múlt tanév végén a 
jól megérdemelt nyugalomba vonult. Helyére Dr. S z e l é n y i  K á r o l y  oki. 
tanár lett meghiva, pályázat nélkül.

Dr. Lo so néz i  L a j o s  r. tanár 1896. julius 22-én a vallás- és közok
tatásügyi m. kir. minister 48.284. sz. rendeletével a pozsonyi ev. főgymnasium- 
hoz neveztetett ki. Helyére Dr. P r ö h l e F  V i l m o s  lett egyhangúlag meg
választva.

Az eltávozott I n c z e  B é l a  r. tanár helyére B a l t a z á r  G á b o r  válasz
tatott szintén egyhangúlag.

Az eltávozott tanárok fogadják tanintézetünk hálás köszönetét; a tanár
testületbe belépett fiatal tudósakat pedig szívélyesen üdvözöljük, kívánván 
egyúttal, hogy intézetünknél gyökeret verve, évek hosszú során át áldásosán 
működjenek.





X IX .

A  ta n u ló k  n év jeg y zék e .

I. osztály.
Altmann Gyula, izr., Hunfalu, Szepes m. 1886.
Braunstein Sándor, izr., Mező-Vári, Bereg m. 87. márcz. 28. 
Bugsch László, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 julius 2.
Chottek Leander, r. k., Also-Lehota, Zólyom m. 85 febr. 24. 

5 Cziener Géza, izr., Alsó-Erdőfalu, Szepes m. 84 nov. 22. 
Demeter Béla, ág. ev., Turcsok, Gömör m. 85 márcz. 30. 
Domahidy László, ev. ref., Ér-Endréd, Szatmár m. 86 jan. 24. 
Fehér István, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 84 ápr. 16,
Fehér Tivadar, izr., Budapest., 86.

10 Ganovszky Béla, ág. ev., Huszt, Mármaros m. 85 febr. 7. 
Genersich Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m, 86 jun. 18. 
Glück Miksa, izr., Varannó, Zemplén m. 8 i  jun. 3.
Gréb Guido, ág. ev., Szepes-Béla, 85 jul. 1.
Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 14. 

15 Grünstein Sándor, izr., Király-Lehota, Liptó m. 85 decz. 14. 
Herz Miksa, izr., Poprád, Szepes m. 86 máj. 4.
Homola Zsiga, ág. ev., Murány-Hutta, Gömör m. 86 ápr. 30. 
Hudák Béla, g. k., Felsö-Füged, Abauj-Torna m. 85 ápr. 15. 
Jeszenszky Ferencz, ág. ev., Felsö-Jeszen, Turócz m. 84 máj. 25. 

20 Klein Gyula, izr., P.-Ujlak, (Vizslás közs.) Nógrád m. 86 ápr. 15. 
Klein Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. szept. 6.
Kolling Árpád, r. k., Ó-Bessenyö, Torontói m. 86 decz. 28. 
Korenko György, ág. ev., Svábócz, Szepes m. 83 febr. 26. 
Kornhauser Géza, izr., Késmárk, Szepes m. 86 okt. 30.

25 Kornhäuser Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 5. 
Kremusz Robert, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 jul. 2.
Kunsch Antal, r. k., Leibitz, Szepes m. 84 jul. 2.
Lang’ Ede, r. k., Mühlenbach, Szepes m. 84 szept. 30. 
Lehoczky Lukács, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 85 okt. 25. 

30 Linczényi Pál, ág. ev., Király-Lehota. Liptó m. 86 febr. 7.



Lövy Ödön, izr., Kaczvin, Szepes m. 86 okt. 23.
Löw Alfréd, izr., O-Lubló, Szepes m. 85 feb. 1.
Mahler Gyula, r. k., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 8.
Moskovits Mór, izr., Szepes-Ofalu, 86 aug. 28.

35 Neufeld Gyula, izr., Poprád, Szepes m. 86 máj. 9.
Nits Sándor, ág. ev., Bussócz, Szepes m. 85.
Nóghe János, r. k., Leibitz, Szepes m. 85 máj. 20.
Nyerges Szilárd, r. k., Jászó, Abauj-Torna m. 85 aug. 7. 
Oszvald Albert, ág ev., Mühlenbach, Szepes m. 85 szept. 9. 

40 Paszternák András, ág. ev., Stóla, Szepes m.
Pesko Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 febr. 27.
Petrik Lajos, ág. ev., Ózd, Borsod m. 85 aug. 25.
Pivarcsik Pál, ág. ev., Tót-Pelsöcz, Zólyom n . 85 jan. 12. 
Polgár Pál, izr., Füzes-Gyarmat, Békés m. 86 jun. 15.

45 Pollagh Feiencz, r. k., Ruszkinócz, Szepes m. 84 máj. 6. 
*Polner László, ág. ev., Mező-Terem, Szatmár m. 85 nov. 4. 
Prepeliczay Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 jan. 11. 
Róth Géza, r. k., Késmárk, Szepes m. 86 márcz. 26.
Sauter Tivadar, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 aug. 15.

50 Simon Zoltán, ev. ref., Mező-Keresztes, Borsod m. 84 márcz. 24. 
Szentmiklóssy András, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 86 febr. 20. 
Starony József, r. k., Ulozsa, Szepes m. 85 márcz. 12.
Takács Dezső, r. k., Or-Mező, Zemplén m. 86 máj. 9.
Takács Győző, g. k., Tőke-Terebes, Zemplén m. 86 szept. 1. 

55 Them  Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 febr. 10. 
Varadzin Pál, r. k., Szublechnicz, Szepes m. 83 okt. 10.
Veres György, ev. ref., Ér-Endréd, Szatmár m. 86 febr. 27. 
Votisky Árpád, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 2. 

M a g á n t a n u l ó k  :
Szeniczey Ödön, r. k., Bodrog-Olaszi, Zemplén m. 86.

60 Alexy Jenő, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 85.

II. osztály.
Achatz Béla, ág. ev., Durand, Szepes m. 85 ápr. 5.
Appel József, izr., Neumarkt, Gácsország. 83 ápr. 9.
Balás Imre, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 84 okt. 19.
Beniács Brúnó, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 okt. 17.

5 Bergsmann Árpád, izr., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6. 
Brunmayer Béla, r. k., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6. 
Chodász Géza, ág. ev., Poprád, Szepes m. 84 márcz. 1.
Erpf Ede, ág. ev., Chizsnyóviz, Gömör m. 85 febr. 22.
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Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 decz 23.
10. Gábriel Sándor, ág. ev., Szepes-Béla, 84 márcz. 23.

Galló Pál, ág. ev., Verbicza-Szt.-Miklós, Liptó m. 84 j an. 20. 
Gáspárdy Lajos, r. k., Mihályfalva, Bihar m. 85 ápr. 28. 
Gergelyi György, ág. e v , Landok, Szepes m. 84 máj. 11. 
Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk. Szepes m. 85 aug. 26.

15 Hajtmanszky Gyula, ág. ev., Abauj-Szántó, 86 febr. 19. 
Hanesz Gusztáv, ág. ev., Tiszolcz, Gömör m. 85 máj 16. 
**Hercz Tivadar, izr., Jarembina, Szepes m. 85 decz. 28. 
Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 máj. 7.
Klein Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 85 decz 13.

20 Klug Gyula, ág. ev., Durand, Szepes m. 84 jan. 11.
Koflanovics Lajos, ev. ref., Fancsika, Ugocsa m. 8) jan. 17. 
*Kolisch Gyula, izr.^ Galanta, Pozsony m. 85 decz. 15.
Kovács Ferencz, ev. ref., Tállya, Zemplén m. 85 jan. 3. 
Kracz Ágost, r. k., Dragomérfalva, Mármaros m. 85 okt. 15. 

25 Lányi Arthur, ág. ev., Király-Léhota, Liptó m. 84 nov. 11. 
Lauff Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 ápr. 20. 
Lévay Kálmán, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 85 febr. 14. 
Littmann Bertalan, izr., Nezsitháza, Liptó m. 85 febr. 3. 
Militai Jenő, ev. ref., Nagy-Kürü, J.-N.-K.-Szolnok m. 84 okt. 19. 

30 Nürnberger Armin, izr., Podolin, Szepes m. 85 decz. 29.
Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 85 nov. 17. 
Rainer Edgár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 84 máj. 19. 
Reichberger Vilmos, izr., Szepes-Olaszi, 85 okt. 2.
Roman Jenő, r. k., Leibicz, Szepes m. 85 jul. 9.

35 *Surányi Ferencz, r. k., J.-Árokszállás, J.-N.-K.-Szoln. m. 83 jun. 30. 
Takács Gyula, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 85 jan. 3. 
Tischberger Arthur, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 84 okt. 9. 
Tóth József, ág. ev., Abauj-Szántó, 82 jan. 16.
Vaniek Dezső, r. k., Nagy-Rőcze, Gömör m. 85 máj. 24.

40 Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 83 febr. 16.
Záborszky Zoltán, ág. ev., Rákos-Keresztár, Pest m. 85 febr. 24. 

M a g á n t a n u l  ó k :
Madarassy Géza, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 85 jul. 7. 
Seifert Adolf, ág. ev., Nagy-Szaláncz, Abauj m. 83 febr. 20. 
br. Maillot de la Treille Nándor, r. k., Tállya, Zemplén m.

III. osztály.
Bartsch Aurel, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 82 máj. 8. 
Bindfeld Gyula, izr., Hatvan, Heves m. 84 márcz. 5.

j  Kilépett. **) Meghalt.
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Bodnár György, ev. ref., Tisza-Roff, Heves m. 85 jul. 2. 
Breuer János, ág. ev., Izsákfalu, Szepes m. 82 ápr. 18.

5 Cseley Antal, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 84 jul. 11.
Dönsz György, ág. ev., Budapest, 84 jan. 15.
Fáy László, ev. ref., Felsö-Fügöd, Abauj-Torna m. 84 máj. 20. 
Führer Ernő, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 febr. 22.
Gaszner Lázár, r. k., Lubenyik, Gömör m. 84 novemb. 21.

10 Glück Ferencz, izr., Varannó, Zemplén m. 83 okt. 5.
Görgey Lajos, ev. ref., Pelejte, Zemplén m. 82 márcz. 2. 
*Hányi Pál, r. k., Budapest, 83 máj. 15.
Hápka Péter, r. k., Kökényes, Mármaros m. 85 jun. 30. 
Hegedűs Iztván, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 84, aug. 8.

15 Herz József, izr., Kreigh, Szepes m 84 márcz. 20.
Ignatovits Károly, r. k., O-Lubló, Szepes m. 83. jan. 28. 
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj m. 84 máj. 2 
Klein Győző, izr., Késmárk, Szepes m. '4 ápr. 1.
K m etty 'K ároly, ág. ev., Poprád, Szepes m. 82 jun. 22.

20 Kratz Béla, r. k., Drágomérfalva, Mármaros m. 84 jul. 14. 
Linczényi Lajos, ág. ev., Király-Lehota, 84 máj. 3.
Nagy József, ev. ref., Abauj-Buzita, 83 jun. 14.
Nit.sch Andor, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m 83 máj. 22 
Petrik Viktor, ág. ev., Ózd, Borsod m. 81. márcz. 20.

25 Polsz Ernő, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 82 novemb. 27, 
*Riczinger Gusztáv, r. k., Ófalu, Szepes m. 84 máj. 27. 
Ringelhann Béla, ág. ev., Szeghi-Malom, Zemplén m.
Roth Andor, ág. ev., Leibicz. Szepes m. 85 febr. 10.

Schleifer Albert, ág. ev., Szepes-Béla, 84 novemb. 11.
30 ’‘Schwing Frigyes, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 84 okt. 14. 

Siráky Lajos, r. k.. Vácz, P.-P.-S.-K.-Kún m. 8 márcz. 24. 
ifj. Szentiványi József, ág. ev., Szmrecsány, Liptó m. 84 nov. 15. 
Szmatek Ervin, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 aug. 16. 
Szutorisz Kálmán, ág. ev., Szielnicz, Liptó m. 82 decz. 29.

35 Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 82 aug. o.
Végh Emil, ev. ref., Bicske, P'ehér m. 84 ápr. 4.

IY. osztály.
Altmann Adolf, izr., Proszék, Liptó m. 82 ápr. 4.
Beniács János, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m, 82 ápr. 29. 
Bergsmann Gyula, izr., Késmárk, Szepes m. 83 jan. 22. 
Bodnár Endr , ev. ref., Tisza-Roff, J.-N.-K.-Szolnok m. 83 máj. 24. 

5 Bohus Péter, ág. ev., Liptó-Szt.-Miklós, 84 jul. 23.
*) Kilépett.
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Cheh János, ág. ev., Nagy-Röcze, Gömör m. 82 nov. 15. 
Demiány Ervin, ág. e v , Leibicz, Szepes m. 82 nov. 24.
Erpf Károly, ág. ev., Chizsnyóviz, Gömör m. 3 ápr. 21. 
Genersich Rezső, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 jul. 30.

10 Gotthardt Kornél, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 81 aug. 28. 
Kiszelly József, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 82 jun. 27.
Klein Andor, izr , Késmárk, Szepes m. 84 decz. 30 
Klimacsek Sándor, ág. ev., Mosócz, Turócz m. 82 ápr. 9. 
Klimo Péter, ág ev., Jamnik, Liptó m. 82 ápr. 9.

15 Kredátusz Tivadar, r. k., Késmárk, Szepes m. 81 sept. 7. 
Kulmann Károly, ág. ev., Rokusz, Szepes m. 83 ápr. 3.
Lővy Armin, izr., Ó-falu, Szepes m. 83 jan. 14.
Mauritz Vilmos, ág. ev., Gölniczbánya, Szepes m. 82 márcz. 16. 
Nozdroviczky Pál, r. k , Óntelek, Szabolcs m. 82 máj. 20.

20 Prepeliczay Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 juu. 30. 
Puky Miklós, r. k., Száraz-Beő, Heves m. 83 aug. 13.
Repper Tivadar, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 márcz. 10. 
Rusznyák Győző, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 okt. 9. 
Scharnitzky Antal, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 jun. 11.

25 Schimko János, r. k., Poprád, Szepes m. 81 szept. 11.
Spiritza Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 jan. 1.
Szalonnay András, r. k., Losoncz, Nógrád m. 81 decz. 1. 
Szanitter Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 82 márcz. 14. 
Szokolik Ede, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 82 márcz. 31. 

30 Thóth Kálmán, r. k , Jász-Kisér, J.-N.-K.-Szolnok m. 82 szept. 12, 
Uray Vilmos, ev. re f , Ibrány, Szabolcs m. 82 szept. 25. 
Votisky Zoltán, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 okt. 24. 
W alter Emil, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 82. jul. 8. 
W inter Andor, izr., Mád, Zemplén m. 83. jun. 8.

35 Záhorszky Árpád, ág. ev., Igló, Szepes m. 81. jul. 2.

V. o sz tá ly .
*Bene Ernő, ág. ev., Ungvár, Ung m. 81 jan. 12.
Bessenczy Gyula, ev. ref., Laczháza, Pest m. 82 jan. 2. 
Borotvás Kálmán, ev. ref., Hód-Mezö-Vásárhely, 81 febr. 16. 
*Böszörményi László, ev. ref., Pettyén, Szatmár m. 82 decz. 29. 

5 *Buday Andor, r. k., Jász-Dós •, J.-N.-K.-Szolnok m. 79 nov. 27. 
Cseley István, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 82 decz. 8. 
Czéhula Béla, r. k., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 82 márcz. 8. 

.Droszt Imre, ág. ev., Vidrány, Zemplén m. 82 okt. 4.
Erpf Tivadar, ág. ev., Chisnyóviz, Gömör m. 81 nov. 4.

*) Kilépett.



78

10 Genersich Andor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 nov. 25. 
Gréb Gyula, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 81 febr. 16. 
Kajcsa László, ev. ref., Csökmő, Bihar m. 82 ápr. 10 
Kanta Sándor, r. k., Sáros-Patak, Zemplén m. 82 jul. 24. 
Klimo Ladomér Péter, ág. ev., Jamnik, Liptó m. 80 szept. 5. 

15 Koritsánszky Ottó, ág. ev., Kölesd, Tolna m. 82 márcz. 16. 
Kreiger Kornél, ág. ev., Felka, Szepes m. 81 decz. 28. 
*Knyihár János, ág. ev., Békés-Csaba, 80 szept. 2.
László Benő, ev. ref., Békés-Csaba, 81 okt. 7.
Lichtenberg Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 82 ápr. 2.

20 Littmann Géza, izr., Hunfalu, Szepes m. 81 decz. 20. 
Messinger Armin, izr., Felka, Szepes m. 81 febr. 5.
Palencsár János, r. k., Késmárk, Szepes m. 80 nov. 5.
Payer Ervin, ág. ev., Poprád, Szepes m. 81 decz. 16.
Puky Kálmán, r. k., Száraz-Beő, Heves m. 81 okt. 24.

25 Rozsnyai Vincze, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 79 okt. 28. 
Sauer Sándor, ág. ev., Kula, Bács m. 81 szept. 24.
Steczik Géza, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 82 okt. 10.
Strausz Armin, izr., Námesztó, Árva m. 80 ápr. 4.
Stern Jenó, izr., Késmárk, Szepes m. 83 febr. 15.

30 Szentmiklóssy Barna, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 82 jul. 24. 
Szirák János, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 81 nov. 27. 
Warchol Károly, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 decz. 8.
Vieszt Iván, ág. ev., N -Rócze, Gömör m. 82 okt. 25. 

M a g á n t a n u l ó :
Greisiger Irma, ág. ev., Szepes-Béla, 82 febr. 1.

VI. osztály.
Barcsa Mihály, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m 79 febr. 4.
Barna Kornél, r. k., Satoralja-Ujhely, Zemplén m. 80 jan. 15. 
Bézy Ferencz, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 80 febr. 12. 
Demiany Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 80 okt. 9.

5 Dömötör János, ev. ref., Duna Szt.-György, Tolna m. 80 jan 4. 
Grósz Ernő, ág. ev., Késmárk. Szepes m. 81 febr. 7.
Guhr Béla, ág. ev. Késmárk, Szepes m. 81 jul. 26.
Herz Fülöp, izr., Kamjonka, Szepes m. 79 decz. 18.
Horn Béla, r. k., Eperjes, Sáros m. 81 febr. 19.

10 Horváth Elemér, r. k., Kazsu, Zemplén m 81 máj. 7.
Kaufmann Sándor, izr., Tisza-Kórod, Szathmár m. 81 auy. 4 
Kesserü István, ev. ref., Bogyiszló, Pest m. 82 jan. 7 
Király László, ág. ev., Liptó-Szt.-Iván, Liptó m. 81 ápr.* 25.

') Kilépett.



Kónya Károly, ev. ref., Kuldó, Fehér m. 81 jul. 21.
15 Kopper Adolf, izr., Ménhard, Szepes m 80 máj. 7.

Kovalszky Róbert, r. k., Gyula, Békés m. 81 decz. 24.
Lám Frigyes, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 máj. 13. 
Marczy Emil, ág ev., Szepes-Szombat, Szepes m 80 jun. 23. 
Medzihradszky Lajos, ág. ev., Alsó-Kubin, Árva m. 80 márcz. 19. 

20 Nozdrovitzky László, r. k., Kékcsö, Szabolcs m. 81 máj. 2. 
Orbán Kálmán, ev. ref., Nágocs, Somogy m. 81 aug. 3. 
Palencsár Alajos, r. k., Zsákócz, Szepes m. 81 aug. 31.
Papp Gedeon, ev. ref., Szabolcs, Szabolcs m. 80 jan. 24. 
Reim Iván, r. k., Debreczen, Hajdú m. 79 decz. 24.

25 Riegelhaupt Sámuel, izr., Zakopane, Gálicziában. 79 jun. 8. 
Simon Ernő, ev. ref., Mező-Keresztes, Borsod m. 80 máj. 12. 
Stefányi Gyula, r. k., Lőcsén, Szepes m. 78 máj. 12.
Strausz Izidor, izr., Poruba, Liptó m 81 febr. 29. 
Streimelvöger Mihály, r. k., Eger, Heves m. 78 márcz. 3.

30 Szentmiklóssy Jenő, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 81 jan. 8. 
Sztrányay Miklós, ev. ref., Szárasbeőn, Heves m. 81 máj. 11. 
Szvjatkó János, ág. ev., Besterczebánya, Zólyom m. 76 nov 3. 
Török Károly, r. k., Kökényes, Mármaros m. 79 nov. 9. 
Varga Antal, r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 79 jul. 13.

35 Visnyi Lajos, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 79 nov. 6. 
W alter Elek, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 81 ápr. 27. 
Wéber Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m 81 jul. 16.
Weisz Béla, ág. ev., Béla, Szepes m 80 aug. 16.
W ittchen Ernő, ág ev., Sz.-Szombat, Szepes m. 81 ápr. 16. 

M a g á n t a n u l ó k :
40 Matuska György, ág. ev., Budapest, Pest m. 81 nov, 6.

VII. osztály.
Blásy János, ág. ev., Nagy-Szalók, Szepes m. 76 jun. 2.
Blcha Mihály, r k. Liptó-Ujvár, Liptó m. 77 aug. 19.
Bruoth János, ág. ev., Breznóbánya, Zólyom m. 79. decz. 6. 
Burik Miklós, g. k., Mergeska, Sáros m. 76 szept. 14.

5 Czeglédy János, ev. ref., Hajdú-Szoboszló, 78 nov. 2V 
Fiedler Rezső, ág. ev., Lucsivna, Szepes m. 79 szept. 8. 
Gyöngyössy Dezső, ev. ref., Eger, Heves m. 79 febr. 9.
Herz Armin, izr., Haligócz, Szepes m 80 febr. 25
Húsz Ödön, ág. ev., Felka, Szepes m 79 okt. 31.

10 Káldy Imre, ev. ref, Szoboszló, Hajdú m. 80 jan. 2.
Kálmánchey Endre, ev ref., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 79 aug. 2. 
Kelemen Mihály, ev. ref., Hajdú-Böszörmény, 80 jan. 1.



Kellner Győző, ág. ev., Dobsina, Gömör m. 80 jul. 22. 
Kiszelly Géza, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 79 decz. 30.

15 Loisch János, ág. ev., Nagy-Szalók, Szepes m. 78 nov. 29. 
Makai Márton, ev. ref., Füzes-Gyarmat, Békés m. 79 nov. 1. 
Nyíri Dániel, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m, 79 okt. 22. 
Paksy Károly, cv. ref., Hajdú-Böszörmény, 80 szept. 27.
Potorán János, g. k., Nagy-Halmagy, Arad m. 80 ápr. 10.

20 Pucsok Kálmán, r. k., Tornallya, Gömör m. 80 aug. 10.
Puky Pál, r. k., Puszta-Száraz-Beön, Heves m. 79 jan. 20. 
Rokiczky Kornél, g. k., F.-Csebinye, Zemplén m. 79 szept. 25. 
Sauer Jenő, ág. ev„ Kula, Bács m. 80. jan. 27.
Sulyok Endre, ev. ref., Kis-Varsány, Szabolcs m. 79 szept .23. 

25 Téts Béla, r. k., Gyöngyös, Heves m. 79 okt. 18.
Vajó Sándor, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szoltiok m. 78 máj. 25. 
Vrchovszky József, ág. ev., Malaczka, Pozsony m. 81 márcz. 1- 
Wünschendorfer Aladár, ág. ev., Poprád, Szepes m. 79 okt. 3.

Vili. osztály.
Alapy György, r. k., Kéty, Tolna m. 78 aug. 16.
Altmann Jakab, izr., Jakabfalva, Liptó m. 77. szept. 25. 
Bodnár Sándor, ev ref., Tisza-Roff, J.-N.-K.-Szoln, m. 80 márcz. 5. 
Döller Antal, r. k., Késmárk, Szepes m. 79 márcz. 5.

5 Duda Árpád, r. k., Eperjes, Sáros m. 75 nov. 2.
Éles László, ev. ref, Téglás, Hajdú m. 78 jan. 18.
Engel Géza, izr., Füzes-Gyarmat, Békés m. 79 decz. 17. 
Göndör Béla, r. k., Eger, Heves m. 78 márcz. 7.
Greskovits Ernő, r. k , Eger, Heves m 78 jan. 23 

10 Herz Frigyes, izr., Krigh, Szepes m. 79. júl 12.
Hoffmann Adolf, ág. ev., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m. 78. aug. 20. 
Horváth Sándor, r. k., Búly, Szabolcs m. 79. szept. 11. 
Jamnitzky György, ág. ev., Bocza-Bánya, Liptó m. 77 jun. 18. 
Kachnics Gusztáv, ág. ev., Breznóbánya, Zólyom m. 78 okt. 7 

15 Koczogh András, ev. ref., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 76 márcz. 5. 
Kovács András, ev. ref,. T.-Bura, J -N.-K.-Szol. m. 77 au ;. 31. 
Máthé Károly, ág ev., Kölese, Szathmár m. 76 szept. 12. 
Matolcsy Gyula, ev. ref., Téglás, Hajdú m. 77. jul. 5.
Mészáros Béla, ev. ref., Tisza-Bura, J-N-K.-Szol. m. 77 jan. 22. 

20 Mózer Gyula, ág. ev., Duránd, Szepes m. 77 jan. 20.
Palcsó István, ág. e v , Késmárk, Szepes m. 79 márcz. 1.
Rigö Imre, r. k., Deménd, Heves m. 78 aug. 10.
Róth Jenő, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 78 nov. 14,
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Schlesinger Mór, izr , Turdossin, Árva m. 80 jan. 21.
25 Scholcz Kornél, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 78 szept. 8. 

Sulyok János, ev. ref., Keék, Szabolcs m. 76 máj. 18. 
Tátray Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 79 decz. 1. 
Végh Sándor, ev. ref., Paks, Tolna m. 78 ápril. 28. 
Zvarínyi Andor, ág. e v , Késmárk, Szepes m. 79 aug. 81.





XX.

Tudnivalók az 1897— 98-ík tanévre.
A  tanulók fölvételére nézve a kővetkezőket adjuk 

köztudomásra:
1. A  beiratások f. évi szeptember hó három első 

napján fognak eszközöltetni a Lyceum újépületé
ben levő igazgatói irodában. A  helybeliek és szepes- 
megyeik azonban már augusztus három utolsó nap
ján vétethetik fel magukat.

2. A  beiratás allkalmával minden tanuló az előző 
évről szóló iskolai bizonyitványát tartozik előmutatni; 
e nélkül senki sem vétetik fel. Uj tanulók a fel
vétel alkalmával az összes előbbi osztályokra vonat
kozó bizonyitványokat tartoznak előmutatni. (Lásd 
a 1210-ik számú püspöki rendeletet.)

3. A  gymnasium első osztályába lépő s mind 
azon tanulók, a kik tanintézetünk anyakönyvébe 
még nem voltak beírva, a beiratás alkalmával 
keresztlevelüket vagy születési ivöket tartoznak ma
gukkal elhozni.

4. A  javító- és pótvizsgák szeptember hó 2., 3. 
és 4. napján fognak tartatni.

5. Végre az 1887. évi XXII. törvényczikk 12. §-a 
értelmében mindazon tanulók, kik életük 12. évét 
betöltötték, csak akkor fognak véglegesen felvétetni, 
ha igazolják, hogy védhimlővel újra oltattak, vagy 
az újraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.







A késmárki evang. Lyceum uj és régi épülete.


